


Yazan: E. D. 

Varşovadan 
alkan 

Hususi Tren 
Berllnden Varşovaya gelen bu 
tren b zı diplomatlan getirmişti. 
Ayni şekilde V~ovndnn da vize 
almış bazı k!mscleri Almanynya 
g5türecek.ll. Perondaki kalabalık 
arasında i&üldil!!ü gibi, bu trene 
binmek müsaadesini alan bazı ka
dınlar da vardı. Bunlar, Polonya 
tebaasından Alman kadınlan idi. 
Bunlar, Varşovada uğradıklan ve_ 
ya görduklerl feınketli manzara
lan anlatıyorlardı. 

-10-
Çin sefaretinde memur olan 

bır arkadaşıma misafır gittim. 
Murarebclcr esnnsmda, diğer se
taretlerle beraber Konigsbeye 
nakledilen Çın scfarctınden yal
nız bir kadın Varşovada kalmış
tı. Bırdenbire knpı açılarak oda
} a Çinli bir erkek girdi. Arka
daşım "Vang?,, dıye bnğırarak 
misafirini sevınçlc karşıladı. 

* * ~1 ümessiller V:ar ocada 

ğer, Berlinden Varşova
ya, bütiın sefaretlerin 

mümessıllerini getiren hususi 
bir tren gelmişti. Aralarında 
Rumen sefareti müşavirinin de 
bulunduğunu görerek hemen o
raya gittım. Polonyada kalmı~ 
bütün Rumenler müşavir D'nin 
etrafında toplanmışlardı. Bu a
rnda, bir kadın muhasara esna
sında kocasının sokakta nasıl öl
düğünü anlattı. Bir mermi par -
çası zavallı adamın karnına isa
bet ederek içinde bütün varını 
taşıdığr kuşağını paramparça et-
m · şti. . 

Müşavir, eve çabu~k dönmiye
ceğini söyliyerek, ban Alnıan 
marklarından bir miktar verdi, 
cünkü Polonya parası kıymeti
nin yansını kaybedip 1 jolt ya
rım marka geçiyordu. Müşavir 

evime götürmek üzere, bir de 
mektup aldı; fazla bir şey yapa
madı ve hususi trenle Bcrliııc 
gitti. 

* * il ususi trende : 

T rende benim gibi birkaç ta
lili daha vardı. Hepimize i

kincı mevki bir vagon tahsis t.
dıldi. Kupe nrkedaşım, fevka
lade guzel, Polonyalı genç bir 
kızdı; Bolivya tebaası olduğun
dan, Bolivya konsolosunun yar
dınıiyle, bu trene binmişti. 

Genç kız bana f eliıketini an
lattı: Varşova bombardımanı es
nasında beş dakika için evden 
çıkmıştı. Geri geldiği zaman ne 
ev, ne de evdekiler yerinde de
gildi, yalnız bır enkaz yığını kal
mıştı. Arkadaşlarından biri za.. 
valhya biraz elbise vererek onu 
evine almış ve Bolivya konso
losluğuna müracaat etmesini 
tavsiye etmişti. Orada, genç kızı 
banndınp, kendisine yardım et
mişlerdi; şimdi, eskiden Bolivya
ya iltica etmiş akrabalarının ya
nına gidiyordu 

Ona balrnrak. Riize.11.iği,ıWı l;ab 

Çeviren: Y. K. 

Ayşe'den 

Ataç'a 

Nurullah 
ektup 

Bay Ataç! 
(Ayşe) adında bir kadına yazıp 

postrcstanta göndcrcceğ'niz yerde dn· 
ima dnlgmlıkla matbaaya yolladığınız 
mektupları gazetede ol uyorum. Niçin 
bu bayanın soy udmı da kullnnmıyor· 
sunuz? Ben bir b~ka Anc sıfntiyle hu 
ihmalinizden şikayetçiyim. 

Gittik~c beni aleme riisvay edecek. 
smız. Tanıdıklar, benim edebiyatla 
mc gul olduğumu bildiklerinden, " a. 
kın bu Ay esen olmıyasın kardeş?,, di· 
yorlar. "Vallahi, billahi o Ayşe ben 
dcJ::rilim!,. diyorum. İnanını~orlf!r. Ay
şcnizin soy adını Hitfen ve merhame· 
ten ilave etmenizi rica için yazdığım 
bu mektubu kısacık göndenneğe gön -
ilim razı olmadı. Biraz sizden ve ede· 
biyat görüşünüzden b h ed<.-<:el',rim. 

Son mektuplarınızdan birinde A) şe· 
ye: "Ayşe, söyle senin için kimden ne(. 
ret etmeliyim.,, Gibi bir söz sarfctnıi~-
siniz. ' 

Vaktiyle (Kezbnn) adında bir baya· 
na da mektuplar yolluyordunuz. O 
zamanlan hatırlıyor musunuz. Hani 
(Müsavnt) diye n aknleler knlem al • 
dığınız devri. "Kayıkta olmanın Jıicabı 
vardır.,, Diyordunuz. Sonra ne oldu 
kuzum? Divanlarda mısralar nnımağa 
başladınız. "Her şeyden evvel müzik,, 
diye feryat ediyorsunuz. 

Sizin için bir hakikat: J)eğişiyomm 
zanncdiyon.mnuz. Halbuki dönüyorsu
nuz. İkisi ayn ay.rı şeylerdir. 

Şimdi madem M: "maksudu eserse 
mısraı berceste kafidir!,, kanaatinde i. 
niz, dünya yiizündc, sfain ruıladıi,11nız 

miunda~~c 

TAN 

H yatı Ucuzlatmak İçin 

·kıere ve Ted 

' a asi 

tar ve en parlak mısraı size söyliyece
ğim: 

F:ailatün, f aillıtün, faiUi.tün fa-
ilün ! 

Haydi ezberleyiniz. Ayrıca manası 
olmndığındnn kola~ ca tekrarlıyacağını-
zı ümit ediyorum. Derhal ezberlerseniz 
(Fikirler ve insanlar) başlıklı makale-
leriniz.den birini oturur, yazarsınız. 

* * Alısra sevmenirı faydaları 

Mı ra sevmek nedir? ne faydalan 
ı:>hır? Arzedeyim: 

Bir mısra; tTen ~·olundnn kesilip a
lınmış bir kan,. uzunluğunda ray par
çası dır. Yfıni ne raydır, ne ray değil! 
Sadece ray parçası. Bir işe yarar mı? 
Elbet ) ar::r. At nalı olur. Civnta başı 
otur. - Yani somun olur - birisinin ka· 

ıa li 'iR anız, adamcağızın başını ya
rar. Lukin i.istünden ,·agonlann ve lo· 
komotiflerin geçip gitmesine yarnınıı.ı! 
Böyle bir muazzam i§ görebilnıesi için. 
Bay Ataç, milyonlarca, mllyarla.rca ka. 
nş rayın birbirinden kopanlmamış ol
ması, ynnyann bulunması ve bunlaıuı 
iki miivnıi çizgi halinde uzaması, sağ. 
lam bir zemine mantıki miihendis lıe
sabiyle döşenmiş olması l:i.mndlT 

Amma diyorsunuz ki (Ben şiirin 
bir işe ~araması icap ettiğine kani de
ğilim.) Yağma yok, Bay Ataç, şiiri, mıs· 
ra _,m.rsr,a .ı_'.Ohu_\lnıza bu ~# öJ~· 

ralardan parlak makale mevzulan ve 
bir fmiiııekkit tacı) imal etmenize uzun 
boylu göz yumulmuyacaktır stınınm. 

Şair o adamdır ki her şeyden evvel 
hayat karşısında bir tek mısra söyleyip 
susamaz. Hele manasız söze - üstünde 
düşünülüp mana nrnnmıyacnk söze de
mek istiyorum • hiç tahaınmm edemez. 
Galiba rahmetli Cenap: 

"l\lfınasız şiirin de bir mfınası var
dır. Yazan budaladır.,, Demişti. 

MlSracıklan neden seviyorsunuz? 
Bence bütün hüneriniz burada: Sevdiği
niz şairler, yaıı:h olsun, genç olsun, en 
büyüğünden en kUçUğünc kadar hep 
mısra zennatkfırlarıdırlar. l\lı racı mü· 
nckkit olmakla iki devrin şüern mı tut
mu oluyorsunw. Bir ces.it edebiyat 
diplomatlığı. ,,. ,,. 
Bir gün elbet düzelir 

Gelelim istikbalin ne olacağına: 
Eskiden bizde, bir takım deh· 

riler, allAmele.r, ukalalar vardır. Kimi 
(ayaklı kütüphane) kimi (kırk anbnr) 
kimi (cihan filozofu) geçinirdi. Hepimiz 
huıurlannda lal olurduk. Sonra çok 
§ükür Avrupalara talebe gönderildi. 
Genç doçentler geldiler. Bu genç do
çentlerin hakiki doçent olanlnn, yani 
gittikleri yerde (Bar na ıl işletilir?), 
(meyhane nasıl yiirür?) mevzularını 
tetkik etmeyip (profesör kürsiiden nc
lc,c sjiı'.liil'o.ı;l.._a<'~k bu kiitii.Rhaı.ıc .. yc" 

\Müstahdemin 
Hakkında Yeni 

ararlar· Ahndı 
---o-----

Köylü Bir , 
• 
ır 

Ka 1 n Yakaladı 
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Hayyam'ın Sözü 
Yazan: Naci Sadullalı 

ayyam: "Yılanın başını da-
ima düşmanının yumruği· 

le ez: Düşmanın galip gelirse yı· 
lan öliir, yılan ga!l;ı gelirse, bir 
diişmamn eksilmiş olur!,, demis. 

Bu sözleri hatırlayanlar, bugiiı 
bütün diinya milletlerinin politİ· 
kasına hakim olan müşterelı 
"tandans,, m en isabetli teşhisini: 
"Jlayyamizm!,, kelimcsile koyar· 
lar: Çünkii bazı milletler, kendi 
mukadderatına musallat olar. 
"yabancı nıenfnat,. yılanımn ze· 
hirli başını, bir ha Jrn diişınanı· 
nın yumruğilc ezmek istiyor. 

Bu arada, göğsiinıüzii gere gc· 
re iddia ve isbat edebiliriz ki, bir 
niişnınn yumruğu olmamak, ve 
bir yılanı diişman yumruğile ez· 
memek isteyen müstesna bir mil· 
lettiz. 

Çünkü, hiç kimseye karsı diic: 
man değiliz: Ve bizi zehirlemel 
isteyecek olan her hangi bir düş· 
manı bizzat kendi yumruklanmu 
la ezecek kadar da kuvvetliyiz. 

Bilaisti na her milletin, bu ha· 
kıındnn Tiirkiyeye benzemeh 
mazhariyetine kavuşacağı gün
dür ki, milletler arası politika
sı, biiyiik riyakfırlıklann leke in· 
den kurtulmak imkanını buln
caktır! 

, 
Müdd e iumumilerd en 

Terfi Edenlerin 

Listesini V,eriyoruz 
Ankara, 14 (TAN Muhabirin

den) - Adliye Vektııeti Eylıil 
1940 tarihinde iki senelik müd
detini ikmal eden müddeiumu
mileriw listesini hazırlamıştır, 
aynen bildiriyorum: 

Altmcı dereceden 
terfi edenler 

Knyseri mUdddumumlsi Feyzi V'

ken . 
Yedinci dereceden 

tercihan terfi edenl.er 
Ankorndon liil,seyın Sapmulı • 

Adanada çıknn Türksözü gazc- Yedinci derceden 
tesi yazıyor: terfi edeni.er 
Kozanın Gedikli köyündel' Hü Eltız.ığdan Nuri Önler, Adapazarın.. 

seyin oğlu Hamza, kurt tutmak dan Nusret Tuocr, Burhanlyedcn Sul
için bir kapan kurmuş, fakat bu hi Çılol,rulları ve Mnlotyndmı Zeki 
kapana bir kurt yerine bir kap - Bilgin. 
lan tutulmuştur. Sekizinci dereceden 

Hamza, tuzağa düşen kaplanın tercihan terfi edenler 
feryadını. işidince kurt yakalan- İstanbuldan Sabri Köscbay ve Ce-
dı zannı ılc dışarı fırlamış, fakat lftlettin Köscoglu, incboludan Hik .. 
kapana tek ayağındnn yakalnn - 1 met Tüzel, Bas'tan Recai özmcn 
mış olan kaplanın hücumuna uğ. Kırklarclindcn Mustafa Hayrullah: 
ramıştır. istnnbuldan Ubcyt Gllsarlıoğlu, Ccbe-

Kaplanln Hamza arasında tnm li~.erckcttcn !lliştü Koyı.kçıoğlu, ba17 
20 dakika devam eden bir müca- muddeıumumı mu?vinlcrınden İsmail 

.. Hadımlıoğlu ve Zıya Bolkuvor 
dele olmuş. 'bu mucadeledc Ham. S k · · · d ed · 
za sol kolundan iki derin yara aL e ızıncı erce e.n 
mıstır. Hamza kaplanı öldürmüş- terfi ede11ler 
tür. Fakat kendisi de tedavi edil- Boludan Zahit Tar, Çorumdan Kc.. 
mek üzere hnstnneye kaldırılmış mal Tan, Burdurdan Zeki Dnlotay, 

Edlrneden Aşir Aksu, Sıva~tan Baha 
Soysal, Andirinden Şükrü &ıncor 
Üskildardan Nazif Yaşar, Mud;;ınya .. 
dan Basri Özkan, Saraydan Hikmet 
Sonel, Niğdeden İnmail Zcybckoğlu, 
Artvinden Hamdi İyigi.ın, Mesudiye" 
den AbdüllaUf Ak;;ılın, Bjgadan Hak
kı Çağır:ınkoya, Kırşclılrdcn Fevzi 
Altıok, Ziledcn Sulhi Uluca, Sivcrck
tcn Abdullah Bukcr, SnrıkamI§tan 
Tevfik Erpnğ, İsUınbuldan L\İtfi Kny_ 
nak, Agrıdan Sulhi Ural, Ünyeden 
Hıkmct Birer ve Alucrodan Abdul
lah Şen. 

tır. 

bu kitaplnn boy sırası neden diı.miş? 
Bunlar neler yazarlar?) diye nıcrnka 
diişe.nler yanlarında birer ansiklopedi 
getirdiler. O zaman ilim me~·danında u. 
zun uzun boru öttüren dehrilcr, allfı
mclcr, ııkalalnr birer tarafa savuştu. 
Şimdi iiyle çiçeği gcibeğindc (ayaldı kü
tüpluıneleriıniz), (kırk anbarlarınuz), 
(h~r telden çalıp oyııar füozoflarnım:J 
kalrıadı. J.<'akat ilim cihetinden yapılan 
J,u kısmi temiılikten tdcbiyat ciheti 
• dalın çok su götürdu;ü için olacak -
yulmı.ını kW"tnrdı. 

Mısra miiptcliilan, "şiirde mana a
ranınnz!,, diyenler iııte bu satırdan kur
tulanlardır. 

Hamami zadenin meşhur bir liifı 
vardır, fırsatını düşül'dükçe: "Bu işlc.r 
böyle kalmaz, bir glin gelir düzelir.,, 
der. Elbet edebiyatta dn bu işler böyle 

Dokuzuncu dereceden 
tercihan terfi edelller 

Bnşmilddeiumum.t muavinlerinden 
Milrüvvet Tüzünkmt, Bolvadlndcn 
Necati Erdognn, Dursunbeyden Ce
mil Akdogan, Kayscriden Sabri 1'..V
türk, baş miıddclumwn[ muavinle -
rinden Ekrem Gokvnrdar ve Adana.
dan Şcrafettin Gökmen. 

/Jokuzuncu derecede11 
knlmnz, bir gün olur düzelir. tedi edenler 

A§k mektuplarınıza gelince: Onla· Mu tara Kcmalpaşadan Salih ay
rı hakikaten güzel yazıyorsunuz. Sizde mnn Esklşchirdcn İrfan Boğdeş, ve. 
bir telif tarafı olduğunu cskidenbcri se- zirköprı..idcn Servet Yener, lstanbul
ziyorduın. Meğer (nsri ve edebi a k dan "Hicabi Dinç, Trabzondnn İsmet 
mcktuplnrı) isimli bir kitap ynzabilir. Ulay, Vandan Ömer Yôrliko ıu, Ma
miş iniz. Bu dn bir şeydir. Gön{il alış nisadon Tallit Özpolat, Istanbuldo;ı 
veri l bugün yiizbeyüz oluyor amma, Turgut Oktay, Deniz.tiden Cemil 
kaleme büsbiitün iş düşıniiyor zannet- M

0
ilmktaz 1Sby1Gcmez,ü~'- ToknttanAli Nö~ri 

l . O dn ı· L"k' ca cıog u, um .,..ancden ı.. 
mcnıc ı. nun sırası gc ıyor. ıı ın demir a·· d s dık y ~1· ı .. 
· d'ki " ki b' t h f .. k , onen en a ırc...u, s 

şıın ı ası ar ır u n ı once ur .. unu , tanbuldan Zlyacttin Yazgan, Orh:ıJl 
atıp sonra nişan alıyorlar. Tığrak, Edip Unnl ve Tahsin Okur, 

Bu da dünyanın ters döndüğüne bir Ankoradan Fuat Börekçi, Finikedctı 
zcl misaldir. Hamit Selekler, Çnldan Nail Çclebi

Sizi çekcmiyenle.r, Cktrktndan sonra 
aaz çalıyor!) diyorlar. (Saz çalmak) öy
le bir zenaattir ki (çalmak) fiiliyle ta
rif edildiği halde ayıp ve fıdi sayılmaz. 

Bir insan, pckiilii, kırkından sonra 
da (sazende) olabilir. Asıl felaket kıı·kı
nızdan sonra (lltıncndc) lnıanızdu idi. 

Gıynhi hiirmetlcrimi takdim ederim 

oğlu, İstanbuldan Sadrcttin Beri: 
Fehmi Çakıl ve Cevdet Ö21,Pay, Bolu
dan Galip Parlas, Mcr:dfondnJl 
Mustafa Somer, Yalovadon HnklCl 
Tallmcioğlu, Sındırgıdan Nusre! Te
kin, Yozgnttan Kamer Gerçek, Gör -
desten Hikmet Tırhan, Emırda d f\ 

Htıkkı Akman, Erköyden Muam?Tl r 
Bahşı, İzmirdcn Kemal Bcrkara · 
Eekişchirden B<-slm Altıo ,, T'rcd 1 

Bay Ata~. * * * ~=-nl Berk v ,..._livridcn Ncc* V 
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lire 
eni Te rke 
...... 
#.ınerika siyasi mnhafıllnde Ja. 
l>onyanın Sıngapur ve Holanda 
lııUstemlekelerıne taarruzundan 
~e cdılmektcdJr. Uzak Şarkta 
lar-onıar yeni b r takım hazırlık
lara giri~lerdir. Fakat biltün 
~dit ve ni.ımaylşlerlne rağmen 
laıxınyanın Ameriknya karşı fil
Jtn harbe girmiye cesaret edemi
~~ tahmin ettiren sebepler 
ll>ktur. 

Şarkta 

A lmanlann, Balkanlarda, 
Akdcnizde ve İngiltere 

ma karşı büyük mikyasta 
taarruz için hazırlnndıklan 
sıralarda Uzak Şarkta da ü-
ü paktın azasından olan Ja

llyanın. hem İngiltereye hem 
.t\merikaya karşı büyük bir 
l'ruzun arifesinde bulundu-
llu gösteren emareler vardır. 
lngiliz radyosu, bugün bil

a bu mesele üzerinde dur
,llştur; Amerikan gazeteleri-

ilk sayfnlan hep bu Japon
nıeselesine ait haberler ve 

iitaıealarla doludur. 
lizak Şarka ait son gelen ba
lerin en mühimleri şunlar-. 

Japonya, Haynan adasında 5 
ka asker, 300 bombardıman 
)'yaresi \'e bir tay) are gemisi 
beraber bir filo tnhşit etmiş

. Nakliye gemileriyle her giin 
i kıtalar gelmektedir. Sahil

in miidafa:ısı için ağır toplar 
rleştirilmiştir. 

.\vusturalya harp istişare 
tısel i, l aptıb'l ir toplantıdan 
llta kabine içt'ma etmiş \e 
rohınan be.) nnnamede, har
çok \•ahim leni bir saflıaya 

diğini millete bildirmek bir 
ife olduğu 'e A\usturalya

ll emnivetini koruvacak hazır 
tcdlıi;lerini tam~mlamak i· 
biiyiik gayretler sarfetnıek 

J> ettiği bildirilmiştir. 
t\.nıerika sh asi mahafilinde 
!)on~ anın Singapur \•C Holan

müstemlekelerine taarru
dan endişe edilmektedir. 

llariciye nazırı Hull, Japon· 
n hfö le bir harekete te eh

' ettikleri takdirde Amerika
harbe gireceğini söylemiş

. Japonlar, Si} aın - Hindiçini 
ilafının halli 'esilesi:vle Si-

da bir çok bam üsleri tc
'tmişlerd ir. 

.lapon baş\ ekili de, bütün 
leleri sulh yolu ile hallet

\ istediğini, fakat buna mu· 

ponyanın harbe girmekten çe· 
kinmiyeceğini bildirmı~tir. 

Uzak Şqrktaki Amerikan te· 
beasına, vaziyetin vahameti do
layısiyle, Uzak Şark memleket
lerini terketmcleri konsoloslnr 
tarafından tavsiye olunmuştur. 

Singapurda İ~giliz askerleri 
tahşit edilmektedir, Akdenizde 
\'C Atlantikteki A vusturalya 
harp gemileri, kendi üslerine 
dönmüşlerdir. 

Bütün bu haberlerden, fiçüz
lii pakt mucibince Uzak Şarkta 
yeni nizamı tesis etmek vazife
sini üzerine alınış olan Japon
yanın, buna en büyük mani teş. 
kil eden İngiltere ve Amerika
nın elinde bulunan Singapur, 
Filipin ve diğer miihiın üsleri 
eline geçirmeğe hazırlandığı, 
İngiltere ve Amerikanın is~ bu
na mani olmak için tertibat al· 
makla meşgul oldukları anlaşı· 
lıyor. 

Japonya bu pianını tnhnkkuk 
ettirmek gayesile kendisinin 
şiddetle muhtaç olduğu petrol, 
kauçuk, bakır, kalay gibi mad
delere mebzulen matik bulunan 
Holanda nıüstemlekelerile mü
zakerelere girişmiş, fakat bu 
müstemlekeleri yeni nizamın i
çine alıııaya muvaffak olama· 
mıştı. 

Diğer cihetten, bizzat köriik
lediği Si) nm - llindiçiııi ihtila
fını hallefmek için hakemlik va
zifesini üzerine alan Japonya, 
alılkndar devletlerin miimessil
lerinin iştiraki ile Tokyoda ya
pılan müzakerelerin devam e
debilmesi i~in, peşinen Japon
yanın Uzak Şarkta Jıükim va
ziyetinin tan11Unasıııı §alt. koy· 
muştur. 

İki Esaslı Gaye 

Japonyanın Uzak Şarkta 
aldığı biitiin hu askeri 

tedbirlerle iki esaslı gayeyi is
tihdaf ettiği muhakkaktır: 

1 - İngilterenin Avrupada 
sıkışık bir vaziyette bulunma· 
•51ndan istifade ederek Uzak 
Şarkta tam hukimiyetini tesis 
etmek; 

2 - Müttefiki Almanyaya, 
A' usturnlya dom(rıyon n kcrle· 
rinin Avrupayn gönderilmesine 
\'e yardım kanununun kabulii· ,. 
ne mani olmak suretiyle, yar
dım etmek. 

Fakat Japonya, Avusturalya 
\•e dominyon askerlerinin Afri· 
kada İtalyan kuv\'etlerine dar· 
be indirmelerine mani olamadı· 
ğı gibi, Amerikanın İngiltc.reyc 
yardımını bilftkis tesri etmıştir. 
Yardım kanununun 8 mulıa• 

lif reye karşı 25 rey ile fıyfın ha· 
ricil e encümeninden çnhuk çık
ması ,.e ancak gelecek Pazarte
si günü ayfın heyeti uınumiye
sine tevdi edilecek olan kanun 
H'ılihasının bugiin derhal mii· 
znkeresine ba !anması, Japonya 
tehditlerinin Amerika ile İngil
tere arasında gittikçe kuv,·etle
ncn bir tesanüde, siyasi ve ikti
sadi bir işbirliğine sevkcttiğini 

(Sonu ~a. 4 Su ı dl.! fak olunamadığı takdirde Ja 
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ker Hastahğı Tehlikeli midir? 
il yirminci asrın ·biiyiik fc
lannın yanında· iyiliklerin
biri de seker hastalığının 
tsini değlştinniş olmasıdır. 

vakte gelince~ e kadar, bi-
şeker hastalıgına tutulduLru 
alınınca tanı)anlar, onun, 

ti beş yıl içinde yolcu ol?-
ı diişiinerek acırlardı. Hıç 
öniinde bes l ıllık ömrü hu 

llğundan emin olamazsa da, 
)'tldnn ziyade ya ayaınıyaca· 
düşünmek herkese hüzün ve 

btıdf o ilmitsizlik kalkmıştır. 
a toplanan ekeri dağ tmak 
yapılan şırıngalar usulii 

dana çıktıktan sonra şekerli 
lann ömrü ha:vlice uzarr.ış
~t'ker hastalı 1ına tutulanla· 
lıııo sene inde \O ati olarak 

44 l nsına kadar ömür tah
tdildiği halde imdi -tabii, 
'°asa ti olarak- 67 :\' a ına ka· 
İitniir tahmin edilir. İpokrat 
llıin yazdığına göre 63 yaşın
'onra de' am eden ömür za
'aha olduğundan bu asırda 
li hastalar bile talıihatin li'lt
n hisse almalı ümit edebi-

unla beraber ihthats1zlık 
ek iyi olur. Sel~er lıa<;tnlığı 

\>j edil e de 'ücut ba ka bir 
~ tahkln"a karsı 7.a'.\ ıf lcn
Stker lı talı na tutulan, 
llki fazla s k('rden c-itınez, 
tnukın emet iz bıraktığı vü
~ ka hastalıkların nwsnllat 
~ •ndan gıd<'r. Sekerli hasta· 
•Uıas a g<; ete c i o h-ısta· 

lıklardan korunmaktrr. 
İstatistiklere göre, hunların 

en basında (yiizde 34) yiire~e ~e 
damarlar.a dokunan mikroplu 
hastalıklar gelir: l\Ieseln kara 
humma ... Ondan sonra mikroplu 
hastalıkların hepsi (yiizde 26). 
Bunların hemen yanı ha ında ve
rem hastalığı büzde 25). Verem 
ha tnlığı çocuklukta başlamışsa 
zaten şeker hastalığının meydana 
çıkmasını beklemez. Şeker hasta
lı. ı meydan çıkmış olursa iyi bes
lenmeye dikkat etmek lllzımdır .. 
istatistiklere göre, geriye kalan 
yiizde yirmi tehlike de kana ek
şilik verecek yemekler yiyerek 
kanda asetom hasıl olmasından 
gelir. Bereket versin ki, şekerli 
hasta hu dereceve \'ardığı zaman 
bile hekim vaktinde yetişince 
hastayı kurtaracaf,'1 icin, bu yiiz
de 20 tehlike de gittil.çe azalmak 
tadır ... 

Şeker hastalıi!ına tutulan için 
-bir tehlike değilse de- bir can sı· 
kıntısı, şunun bunun işine karı
sarak tiirlii tiirlit iltıdar ve otlar 
veme:vi tavsiye f'tmelerinden ge· 
İir. Vak1tı ye.;illiklerin - otlann 
t~rkibindeki klorofil maddesinin 
lıimmetile- kanda fazla bulunan 
şeker nisbctini indirdiği olur. Fa· 
kat ba•kın görgiisiindcn ~ıkan 
bilgi bu zamanda hekimlik et
me'\ e \etic;mez ... O can sıkıntısı
na ·kn;şı çatt, ötekinin berikinin 
dediğine kulak a nt1"nrak heki· 
minizin göstcrdigi ~oldan şaşma
malttır. 

Muharrir, bu 
TAN 

yazısında nüfus arttırma meselesinin 

vaziyetini 

ve bu 

kanunlarımızda 

hükümlerin 

mevcut 

memleketimizdeki 

tetkik etmekte hükümlere gore 

nasıl tatbik edildiğini araştırmaktadır 

o o o 

Kanunlarımızda Nüfusu 
Teşvik Eden Hüküml~r 
Sık sık gazete sütunlanna 

intikal eden mevzular
dan biri olan nüfus arttırma 
meselesinin memleketimizdeki 
vaziyetini kanunlarımızda mev
cut hükümlere göre tetkik et
mek, yeni alınacak tedbirlerin 
tavsiyesinden önce yapılacak en 
mühim b:, iş olarak tel8.kki e
dilebilir. 

Hakikati halde, nüfusu teşvik 
ve himaye edecek yeni tedbir
lerden evvel kanunlarımıza, ve
lev tercüme tarikile de olsa, 
girmiş hükümlerin tatbik edi
lip edilemediğini bilmek lazım
dır. Zira, yeniden şu veya bu 
tavsiyelerin de ayni, akıbete u~
ramıyacağını kimse kestiremez. 
Binaenaleyh her şeyden evvel 
kabul ettiğimiz kanuni ve idari 
himaye ve teşvik hükümlerinin 
vaziyetini tetkik etmek ve bun
ların ne dereceye kadar tatbik 
edilebildikleri, ve edilemedi ise 
sebeplerini aramak faydadan 
hali değildir. 

Hatta, bu mevzu etrafındıt bir 
karar verebilmek için mutlaka 
bu vaziyeti iyice bilmiş olmak 
icap eder. Ancak, açıkça görü
lebilecek bu vaziyetten sonra 
hangi çeralerin diğerlerine ter
cihan tatbik edilmesi lazım ge
lece~i, ve tatbik edilemiyenle
rin de tatbik çareleri aranılabi
lir. Yani, bir kelime ile ciddi 
ve hakiki bir program yapabil
mek için böyle bir tetkike ih
tiyaç vardır. 

* + 
Mevzuu bahis tetkik un-

surlannı üç kanunumuz
da aramalıyız: Nüfusu doğru
dan dof /uya himaye tedbirleri
le mükellef kanunlarımızın ba
şında 30 Nisan 1930 tarihli ve 
1593 numaralı umumi hıfzıssıh
ha kanunu ve ondan sonra da 
3 Nisan 1930 tarihli ve 1580 nu
marala belediye kanunu ve 14 
Mart 1340 ve 442 numaralı köy 
kanunu ile idarei umumiyei vi
layat kanununun vilayete ait 
hidematı mahalliyeden 78 inci 
maddenin onuncu fıkrası ve 82 
inci maÇ.··deri gelir. 

Bu üç dört muhtelif kanu-

Deniz ortasında doğan 

çocuk 

G eçenlerde; parlak ve gü
neşli bir kanun ~nünde 

Nevyork limanında "El Nil .. is
minde bir vapur belirmiştir. 
Mısırdan gelen bu vapurun u
zun bir hikayesi vardır. 

Vapur bundan üç av evvel 17 
ayn millete mensup 145 muha
cirle İskenderiyeden harekPt e
der. Süveyşten. geçerek 'Omit 
bumu, cenubi Amerika tarikile 
Nevyorka J!elen bu vapurun 
kaptanı bir İngiliz. dil!er dört 
mürettebatından biri Norvecli, 
biri Yunanlı. biri Mısırlı ve biri 
Yugoslavyalıdır. 

tşte bu sayısız milletlerin 
dertlilerini taşıyan, açık deniz
lerde büvük fırtınalarla bo~u
san bu kücük J!eminin v.üverte
sinde bir f'Pce müthis bir cı~lık 
duvulur. Bu fervada kosanlar 
tahtalar üzerine acılmıs hir bat
tanive üzerinde yatsın soluk be
nizli bir kadının dünvava bir 
cocuk (!etirmek üzere oldıılhırıu 
ı?Öri.irler. Zavııllı sancılar içinde 
kıvranmaktadır. 

Geminin ne bir doktorı1. ne 
de bir eczahanesi vardır. Etraf
ta bulunan kadınlar ellerinden 
_geleni vaparlar ve diinı:aya nur 
tonu J?ibi ı:·r yavru ~ehr. 

Yavrunun adını Akile El Nil 
kovmuşlardır. 

Geminin ikinci bir mümtaz 
yolcusu da dokuz avlık Sholomo 
isminde bir bebektir. 

O annesini ve babasını Sirli 
Barrani'in istilası sırasında 
kaybetmiştir. Dünyada tek ba
şına kalan bu yavrunun Ame
rikada uzak hısımlan olduğu an 
}aşılınca, kendisini .zem \~Pki 
Mısırlı kamarot Ahmet Adla
nın himayesinde Nevyorka yol
lamışlardır. 

İşte. harbin .starip cilvelerin
den biri ... Bazan kadınlara er
keğin işleri, hazan d11 erkeklere 
çocuk dadılığı düşüyor. Nev
york limanında El Nil'in getir
di,ği bütün dertlilerin devaları 
bl llll'mu~tur. 

1 

YAZAN:-----: 

Alaettin Cemil 
nun hepsinde nüfusu arttırma- çok maddeleri muhtelif vekalet 
ya ait açık ve mufassal hüküm- va makamları alakalandırmak
ler mevcuttur. Fakat, başta ma- tadır. Mesela, 161 inci madde 
li sebepler olmak µzere rnuhte- hükümleri metruk çocukların 
lif sebeplerden dolayı bu hü- altı yaşını ikmal edinceye kadar 
kümlerin hepsi ve hatta bir kıs- belediyeler tarafından himaye
mı tatbik sahasına intikal ede- sini emretmekte ve altı yaşın
memiştir. dan sonra bu vazifeyi Maarif 

Bilhassa, hıfzıssıha kanunu- Vekaletine vermektedir. 
nun 3 10, 18, 30, 33, 151, 153, Belediye kanununun 15 ve 16 
156, 1S7, 158, 159, 161, 162 inci mcı maddelerinin de doğrudan 
maddeleri tam manasile bir nü- doğruya nüfus himayesil ve nü
fus siyasetinin ana hatlarını çiz- fus çoğalmasını teşvik eden bil
mektedir. kümlerle dolu olduğunu söyle-

Bu maddelerde ayni kanuni wPk tazımdır. 
kelimeleri kullanarak; doğumu Bunlardan başlıcalan arasznda 
tezyit ve teshil, ç~uk ölümünü Yetimhane, doğum ve em
tenkis edecek tedbırler, çok ço- zirme, ve mecburi olarak mec
cuklu aileler ve gençlik hıfzıs- cani doğum evleri tesis etmek, 
sıhhasına ait işler ile çocuk sıh- tımarhane, fenni tebhirhane ve 
hat ve bünyesinin muhafaza ve tathir istasyonları vücuda getir
tekamülüne ait tesisabn müra- mek ve işletmek, keza, diıter 
kabesi dahi vardır. bir 43 üncü maddesinde: Fakir 

ye ve teşvikine dair bir çok mad 
deler vardır. 

* * Bütün bu saydığımız mad-
delerin tatbiki, hemen 

kfımilen paraya taalluk eden 
meselelerle alakadardır. Ancak, 
bu üç kanunumuzun tam tatbi
kinin ne kadar paraya muhtaç 
olduğunu bilmek. tatbik pro~
ramının bir başlangıcı olmak ge 
rektir. Ondan sonradır ki. para
yı bulmak meselesi ve 1"şki!~tı 
sıralama ciheti ortaya çıkabilir. 

Fakat, bir köy veya belediye
nin yapamadığı bir işi. kanunun 
vereceği salahiyetle, birliklere 
yaptırmanın mümkün olduğu 
düşünülürse, hesaplı bir prog
rama takaddüm edecek bu kabil 
tetkikatı ikmal etmek te fayda· 
dan hali değildir. 

Ancak, bundan sonradır ki, 
bugün şahit olduğumuz, mesela 
fakir halk tabakasındaki bir ya
şından büyük cocuk ölümü çok
luğunun önüne geçmiş olabili
riz. Ve nüfusumuz, doğmuş o
lanlan yaşatabilmiş olmakla 
çok artmaya başlar. 

Belediye ve köy kanunlarının ailelerin ikiz çocuklarına, alel
nüfusa dair olan madde ve hü- umum öksüz, fakir, kimsesiz c;o-lvENI NEŞRi\' AT: 
kümleri gibi hıfzıssıhha kanu- cuklara para ve hekim, ilaç, ye- ı .. :.., 

1 1 1 
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nunun da bir maliye kanunu ile mek i.....,..e myinme, barınma. killlA~ILtaYEfCEdR DhES - yel e-
b . lik l ' ,... .. ' ,... . 6 ra ın an er ay neşro unan 
_ ır . te çık;nış. bu unmaması, tahsil terbiye cihetlerınden yar- bu mecmuanın 32 inci senesinin ı ve 
uzenne aldıgı bızmetlerden an- ılım etmek. fakir hastalara mec- 2 inci sayısı çıkmıştır. 
cak bir kısmının ifasına imkan canen bakmak, hastahane, dis- SiNiR HASTALIKLARI - YOk
bırakmıştır. panser, süt çocuğu muayene ve sek tahsil talebesine ders ve müra-
Doğumu çoğaltmak ve kolay- tedavi evi, eczahane ve ihtiyar caat kitabı olarak basılan Üniversite 

laştırmak, ve ölümü azaltmak yurtlan tesis ve idare etmek, u- tercümelerinden "Sinir Hastalıkları,, 
gibi bugün bütiin dünya nüfus cuz belediye meskenleri yap- adlı kitap İstanbul Maarif matbaası 
siyasetinin esasını teşkil eden mak ve icar etmek te vardır. tarafından neşredilmiştir. , 
hükümlerin kanunlarımızda 133 .. ncü maddesinde· Bel- Kitabı yazan Monpell!er Tıp Fa-

t b 1 d x... h ld ' u.. . • . · . kültesi iç hastalık.lan kliniği profe_ 
mev~u .u un Uıır;u a . e tam de ve .koyle.r, vılav~t ı~areı hu- ııörü L. Rlmbaud, çeviren istan~ul 
tatbik eclı!en:e~esi ~en! kon~- hususıyelerı kendılerme ka: Tıp Fakültesi sinir hastalıkları klini
cak kanunı h~kumlenn akıbet.ı- nunlar ile verilen mecburı ğl Ordinaryüsü doktor H. Dlker'dir. 
hakkında endışe v~recek mahı- veya ihtiyari vazifelerin bir ve- BAYINDIRLIK iŞLERi DERGl-
yettedir. ya bir kaçını müşterek tesisat si - Nafia VekAleti tarafından üç * + ve idare ile ifa için birlik tesis ayda bir neşredilen BirinclkAnun 940 

Tekmil bir nüfus siyasetini 
ifade eden umumi hıfzıs

sıhha kanunumuzun bu mühim 
maddelerindeki sarahat, bu ka· 
nunun tatbik fiyatını meydana 
cıkaracak bütün unsurları da 
haiz bulunmaktadır. 

Bu maddelerin bir kısmı yal
nız Sıhhat Vekaleti bUt~esile a
lakadflr olduğu gibi, difrzr bir 

Yazan: Sevim SERTEL 

edebilir. tarlhll fenni kısmı bir,eok resim ve 
158 inci maddede: Sıhhati u- yazılarla çıkmıştır. . 

i e · tehdit eden ahvalde KAYNAK - Balıkesir Halkevı 
~um.y yı . bel d" l . mecmuasıdır 90 ve 91 inci sayılan 
ıdareı hususıye ve e ıye enn özlü yazıları~ çıkmıştır. 
yalnız başlanna vaoamadıkları Lı TURQUI KEMALiST - Anlta
mecburi vazifelerinde tarafeyni ra Matbuat Umum Müdürlüğü tara.. 
icbara hükumete salahiyet ver- fından Fransız lisanı üzerine neşre
mektedir. dilen ayllk bjr mecmuadır. Memlc

Hülasa, köy kanunumuzda da ketimlzi harice tanıttınnıya yarnr, 
hıfzıssıhhaya ve nüfusun hiina- özlil yazı ve reslınlerle doludur. 

larında en ziyade hörgüçlü de
veyi kullanmayı tercih ederler. 
Zira diğerleri askeri maksatlar 
için biraz yavaştır. 

Lüzumunda askerler devenin 
sütünü içebilirler, kumaş yap
makta. kılından istifade ederler 
ve hatta bazan etini yiyebilir
ler. Hatta susuzluk son dereceyi 
bulduğu takdirde deveyi kesir 
midesinin bir tarafında biriktir
diği ihtiyat suyu içebilirler. 

• • 
Sağır ve dilsizler 

Amerikada, Pansilvanya 
i!P,,letinde yapılan yeni 

=---=-= bir tecrübed"' dok 
torlar. şu neticeve 
varmışlardır. Mu 
ayyen uzuvlnn a· 
rızalı olanların di
~er uzuvlan daha 

kuvvetli oluyor. Bir körün işit
me kabiliveti normal hir insan
dan cok daha kuvvetlidir. 

600 sai?ır ve dilsiz şoförden 1-
ki sene içinde valnız iki tanesi 
kaza yapmışlardır. Demek ki 
sağır ve dilsizlerin nikkat has
salan daha kuvvetlidir. 
Konusamıyan ve isitemiven-

• !erin kabiliyetli oldukları dii!er 
bir Sf'Y de miihimmat fabrika 
lannda. makinelerin eiirültü 
sünden rahatsız olmadıklan i 
~in. normal bir insandan hemC'n 
hemen iki misli fazla iş çıkar· 
malandır. 

Bu tecrübeler önünde simdi 
orbva veni bir iddia cıkmıst1r 
Şu halde bu harp l?ilnlerindc 
mühimmat sanaviinin ve soför
lü~ün pek mühim oldııj!u bu sı
ralarda, saihr ve dilsizlerden n· 
zami istifadP. etmek mümkün· 
dür. Ve eeer onları fabrikals.nı 

9 aylık öksilz Sholomo ve vapurda ona bakaıı MWFılı ~, doldurursak o zaman başka ver 
Ahmet Adlan lerde kullanahilf'cei?imiz amele. 

"Çöl gemisi!" Develer.. nik vasıtalan bile bunun yerini lerin elleri serbest kahr ve böy-
alamamaktadır. lece insan kuvvetimiz artar. 

Bugünkü çöl harbinde tank
lar ve makinelPr knlla-

nıldıjtı halde hala g 
kendisine "çöl ge-
misi,. lakabı takı-
lan develere ihti- _ 
yaç vardır.Bu hay \. r'l 
vanın öyle bazı 

mezivetleri vardır ki en ileri tek 

"Çöl gemileri,, kum üzerin-~-
de saatte 65 kilometrelik bir sü- TOPLANTILAR: 
ratle uçabilirler. Ayni zaman· ------

• • Kızılıy Beılktaı ıubealnden: Umu-
da ıcabında o kadar sessız ve m1 niuımname hilkümlerinc tevfikar. 
ustaca yürürler ki bir diisman kaza şubemizin yıllık kongresi 22 
kampının 19-29 metre yakının- Şubat cumartesi gilnil saat 15 te Be.. 
dan hiç sezdirmeden geçebilir- şiktasta Akaretlerde Halkcvi salo -
ler. nunda aktedilecektlr. Butün fız n n 

İn.ıı!i1izler. müstemleke ordu- te~rıneri rica olunur. 
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TAKVillDEN] 
~ .. , İ~APRAK 

Selam 

Maarü Vekaleti neşreylediği 
bir talimatname ile ku 

ve erkek talebenin nası] selan 
vermeleri lazım geleceğini tesbi 
etti. Talimatnamde bahsedile 
serpu a gazeteler yanlış isim \'e 
rivorlar. Talebenin başlarına gi~ 
di~kleri ka ket değildir. Kepidiı 
Ve kepinin üniforma gibi resmi 
yeti ''ardır. Eğer tal~be _başın 
kepi yerine kasket gtl mış ols 
elini güne liğine götürüp selam 
laması doğru ohı.mnz. 

Talebenin seltım meselesi hal 
ledildikteıı sonra bir de halk a 
rasında şapka ile selam hustlS1 
nun da halli faydadan hali deği 
dir sanıyorum. 

Bizde eskiden baş açmak hiir 
metsizlik sayılırdı. Buna muka 
bil hürmet için papuçlarıınızı çı 
karırdık. 

Selama "rica "e inti7..ar etine 
manasına gelen "temenna,. adır 
koymuştuk. Bu da bir çok dere 
celere taksim edildiği için temen 
na. selam 'erilen adamın ı;ıahı 
ve mc\ kiiylc mütenasip bir şeki 
de olurdu. Bu derece bir madun. 
karşı sinek ko' ar gil>i nlnım1zdar 
yahut göğiis, kalça 'c topuktar 
haşlardı. SclUmlanan Sadrazan 
olursa kol miimkün olduğu kada 
geriden bir kiireleme ile sallanır 
el göbek. sine, ni:rız istasyonlarına 
uğradıktan sonra ba a doğru frr. 
lar. Hele .iltifat eden Padi ah ol· 
du mu? O zaman vücut, tepeden 
vumruk :vemi gibi iki ii~ yerin· 
den kırıl;r, biikiiliir, kafa öne 
doğru e~ilir, dö\ fişe hazırlanan 
koçlara l ah ut dalmaya hazırla· 
nan yiizgeçlere dönerdik. Bunun 
adına "yedi l erden temenna, se
kizincide elnençc divan .. denilir. 

Bu teınclluklara "terbiye., nn· 
mı verilirdi. 

Şimdi şapka ile seliimda da b11 
nisbet izlikleri hazan göriiyorum 
Kadıköy i kelesinde iki zat bir· 
birlerine mıka çıkı:rnrak selam 
verdiler. Kendimi on üçüncü Lui 
devrine ait "Üç silahşorlar,, fi~ 
mini sel rcdiyorum sandım. Şap· 
ka çe\'ik bir hareketle baştaı: 
uçtu; koca bir daire çizdi. Üs 
tiindc tii~·ler olsa mutlaka yeı: 
iipiirecekti. 

Bazan iki t<'k1ifli ahbap bir 
birine rastgelirlerse her ikisi de 
şapkn elll!rinde baş açık konuşu· 
yorlar. Bu nezaket ancak kadın 
lara kar ı yapılır. Sokakta erkek 
ler arasında )apılması giilünç
tiir. Son zntnanda Avrupada he 
men hemen şapka''l çıkarıp el 
de tutmnk fıilrti bile kaldınlm1ş 
tı. Sol el ile şapkanın tepesindeıı 
tutulup selitm \'erilir ve şapka 
yine basa gi~ilir, sağ elle de mu· 
safnha edilir. 

Araplar selfım mec;elesine çol 
ehemmiyet verirler. Birisine: 

- Selllmün alel k! dediniz ml 
ekseriya: 

- Ye ale'.\'lla ''e nleykesselam 
\'e rahınetiillı\!ı ve berekntühtı 
hiizfı min fadlı rnbbi, cevabını 
\erir. Ce\ahın sonu yal!'murhı 
bir havada apka elde beklenirse 
nezleye hirehirdir. 

Ben selilmın en güzelini "mcr· 
baba,. da bulurum. Hem kısa, 
hem siiınullii. hem demokratik 
hem de mnnalıdıt'. Ahmet Vefik 
J>pc:'l mr .. h1•m Rur":t 'alic:i iken 
herkesi bu kelime ile selamlar-

mış. 

Eski usul kandilli temenna yü· 
ziinden ha ıma gelen bir ,·akayı 
anlatayım: 

Hundan 30 sene ev\'el :\'eni ga· 
zcteriliğe ba ladıj:rım zaman Bul 
~ar \ 'C Sırp kraJları İstanbul 
gclıni !erdi. Bu zh arete ait ya 
zıları ben 'azn ordum. O -zama 
O manlı tnlıtında Gaba\ eti ka 
dar eameti miicerrep bir padi 
ah \'ardı. Bir giin Ciybii ili.ima 
nın katibinin oda.;ına çağmldım 
bana bir kırmızı kese uzatarak: 

- Zatı Sahane size ih and 
bulundular! Dedi. Pek genç ol 
rluğum i<-in hunu mnna'in; bulu 
\'or ve nd·ihını da hilrnivordum 

- Tesekkiir .-ilerim Fakat beı 
"azeteınden hakkımı alıyorum 
nedim. Kiitin ıriildii: 

- Bu ımdisah ihsanıdır. Red 
rtedihne7. ö, le her para gibi cc 
be de atılmaz. 

- Ne yapııır? 
- Alacnksımz: opup lıasınız: 

kovacak ınız, onra J!eri geri te 
m~nnrı ec!e ede çekileceksiniz. U · 
ul bövledir. 

Merasimin ilk k1smı yapıldı. 
Fakat ikinci le smı hir f!.'liıkt·tc 
sebep old:.ı. Geri ~,.ri çekilirken 
odanın orfa<:ındd.; k«'ca:mın man 
"'alın tablasına takıl:hl:l. l\Iiithi 
bir giiriiltü ile içi ate$ dolu man· 
l!al de,•rildi. Ben bir tarafa yu· 
\'ı:trlandım. Ate ler hnlılnrın iis· 
tiine yayıldı. Hademeler ko u tu. 
Elbi eın pafta pafta rnndı. 
Ha~ atımda ilk 'e son olaral\ 

alrHrır.ı (İhsanı Sn"ıı-<>) Yİ rlt' 
terziye \'erdim. TAK\"IMCI 



' 
ASKERi VAZIYET 

i 

Tepedelen Avlonya'nın 
Başlıca Anahtarıdır 

( ASKERi MUHARRİRİMİZ YAZİYOR) 
Cenubi Arnavutluğun 1000 - 2000 ir- mııı, dilşınan taarruzlarını karşılamıık 

tıfalı bll'Ç'Ok daglık mıntakalan içinde suretile ellerınde bulundurdukları 
şarktan garba doğru takriben 240 ki- mühim mevkıleri muh faza etmekte 
lometrellk bir genişlikte uzanıp zL iktifa @tmlşlerdir. Bunun içindir ki, 
den Yunan - İtalyan harp cepbesin- Yunan kıtalarının Avlon7aya sahil 
de, ve daha dogrusu cephelerinde, bölgesinden 11, Tepedelen yolu \ize.. 
ııu 90l1 ıkl hafta zarfında pek çetin rlnden de 24 kilometrelik bir yakın
ve kanlı çarpışmalar olmuştur, ttal- lığa kadar yaklaşİnış olduklanna da
yan cephesınin ilçuncu Başkumandanı ir bazı Amerikan kaynaklarından ve
General Cavallero, cephe kumandan- rilen haberlerin milbaliğalı olduğuna 
lığını elıne alır almaz. ılk cephe Baş_ §ilphe yoktur. 
kumandanı General Prasca'nın Pl.n
doıı dağlannda tecrübe edip tam bir 
hezimetle neticelenen eski :rarma 
planına tekrar avdet etmiş ve ordu
suna cephenin şlmal ve orta bölge
lerinde blr~k mevzai taarruzlar yap
tırarak Yunan hatlarında bir gedik 
açmak istemiştir. Baza cephe bölge.. 
lerinde ve bllhaıısa geçit yerlerinde 
üsti1ste on ve hattA on beş defa tek
rarlanan bu taarruzlar, sarledilen A
zami ~ ve heder olan k.aıı
lara raimeıı, hiçbir netice verme -
mit, Yunan ordusu taarruzda göster. 
diği kabiliyeti mildafaada da göste
rerek bQtün İtalyan hilcumlannı kır
mıı ve pQsldlrtmQştür. HattA, son 
haberlere 16re, General Cavallero 
taarruz taktltinden va.zaeçrnjye mec
bur olmuftur. 
~ beflıca ga)'!lerl IC1L 

IUl'a bolazuu &tirdat etmekti. Bu 
bolu yerinin yanıbqında ve cephe 
ba.Umm ancak aekiz kilometre önün
de kalan T~len'in elln Yunan
lılar tarafından zapted.llmemiş olma
aınm Mbebl de, bu noktaya :yüklenen 
miltemadl İtalyan taarruzlandır. 
Son haftalar zarlında Yunan kıtalan 
yeni ilerleme hareketlerini yapma-

Tepedelen De Avlonya arasındaki 
(il06e yolu mesafe~i 87 kilometredir. 
Avlonyadan sahili takiben Yunan iş
gali altında bulunan Himara merke. 
zine kadar giden diğer şose yolu ise, 
takriben l50 - 150 kllometreliktlr. 
Yunan kıtalan Avlonyaya doğru bu 
yollar üzerinde ileri harekete devam 
edebilmek için, Tepedelen boğazın -
daki İtalyan müdafaasını yarmak 
mecburiyetindedirler. Tepedelen su
kut etmedikçe, A vlonya yolunun a
çılmasına imkAn yoktur. Fakat bura-
111 sukut ettikten sonra, İtalyan ceı;-. 
hesinin biltün ıarp bölgesi de, baştan 
bap sarsılıp ,.ıkılaeaktır. Tepedelen 
etrafında hemen hemen bir aydan 
fazla bir zamandanberi devam edip 
giden kanlı muharebelerin ehemmi
yeti bu kadar büyüktür. Tepedelen, 
Avlonyanın anahtarıdır. Yunan ordu
su bir kere burasını ele zeçlrdi mi, 
artık Avlonyaya kar§l serbest serbest 
harekete geçebilir. Avlonyanın ikinci 
bir anahtarı daha vardır ki, o da 
sahil bölgesinde Himara'da Logora 
geçididir. Avlon1'8nın tehdit altına 
alınabilmesi için, bu iki anahtarın 
hiç olmazsa birili, taarruz ordU5Unun 
eline geçmelidir. 

1' A .N 1 !i - 2 - ~.t1 

Avusturyada Alman Spor: 

Kıtaat. Toplanıyor Voleybolün (Bap 1 iııcideJ Div~ ~~e~t ~ani •• • 
mütekait kıymetli maliyecileri- IW11.ilıllıııll• 

Sicilyacla Fedailer 

D U 
•• nku·· ika etmelerine meydan verilme -

(Başı 1 incide) miştir. Paraşütçülerin esir edil-
müracaat için emir almışlardır. meleri esnasında bir çarpışma ol-

mizden merhum Hasan Zeki A-
pakın ruhuna ithafen yarınki Pa- BUG'ÜNKÖ PBOGBAJI 

Kıtaat ve bilhassa paraşütçüler, Gal•ıpler•ı muş, muhafız efrattan biri ile a-
her ~,-ırafta hararetli bir surette haliden bir kişi yaralanmışlardır. 
talim 2örmektediı;1er. Garpta hi~ Erkek mekteplerinin voleybol Ege denizinde bombardıman 

zar günü öğle namazını mütea
kıp Erenköyünde, istasyon kar
şısındaki Zihnipaşa camiinde 
Hafız Bürhan ve 'arkadaşlan ta
rafından mevludü şerif okuna
caktır. 

mete ayrılmış olan erler yenı maçlanna dün Eminönü ve Be- ta arel rimiz, kd'"' · · tak' 
model bir gaz maskesiyle teçhiz yoğlu Halkevleri salonlannda edyy dalegalar ~~-dıaeHrını ıp 
edilmişlerdir. Coruıtance gölü kı- . . .. .. al en üt&Uıı e anya cı
yılarında ihraç talimleri yapıldı- dev~ e~ilmıştir. Emınonu ~ - varında bir hava üssünü bombar. --=-=--==------=-= 
ğı haber vC'rilmektedir. kevındekı musabakalarda Yu~e dı.man etmişler ve yerde bulunan HALKEVLE&İNDE: 

Bafl.ıca hedef Ulkü n: Vef~ lıarş~ış ve ~u- dört tayyareyi tahrip eylemişler- Konser ve Temsil 
Londra, 14 (A.A.) - "Times,, ce ~u. galip ~elmiftir.. lkınci d.ir. Düpnan tayyareleri, 13 şubat 

maç Şieli Terakı ile Taksım llsesi bahmın ilk 1 . Eminönü Halkevinden: Cumare.sl 
in diplomasi muhabirı' yanyor·. ~ sa saat ennde Rodos a-.- d •ı ...... at... B da akşamı saat (20.30) da İstanbul kon-

İstila etmek tasavvurunda bu- arasın a yap&&&~ ...... · u oyun dasına bir miktar bomba atın.ş- servatuarı Şehir armonisi şefi Cemil 
lunduğu memleketlerin manevi- Şişli Terakki galip gelmiştir. lardır. Dölener idaresinde, bir konser vere-
yatını kırmak, Hitlerin mutat Beyoğlu Halke~i s~n~~a ilk Italyan ve Alman tayyareleri, cektir. Pazar ak§amı saat ,(20.30) da 

8.00 Proıram 
8.03 Haberler 
8.18 Müzik (Pl.) 
8,45 Yemek Us. 

tesi 

• 13.30 Program 
13.33 Şarkılar 
13.50 Haberler 
14.05 Şarkılar 
14.20 Rlyaseticüm 

hur bandosu 
15.00 Cazband 
15.30 Konser 

* 18.00 Program 
manevrasıdır. Hitler daha ev- maç Haydarpaşa ile Bogazıçı ara- Malta'nm deniz ve hava ü.slerıııi muharrir ismet HulQsl tarafından 
velden Makedonya komiteleri i- sında idi. Haydarpaşa .. üstün bir bombardıman etmı .. terdir. Al.n.an (Türk sahnesinde kadın) mevzuunda 
le tem Sa gır. ı"ş · t• Al l dan k ~ bir konferans verilecek ve Evimız edecektir, Bu konser ve temsile 

a mış ır. man ar, oyun sonr8: m.açı uç sette .a- avcı tayyareleri, "Hurrıcane,. ti- temsil IUbesl (Geçimsizlik) komedı_ mek iııüyenlerin giriş kartlarını 
Bulgaristanı istili etsinler, et - zanmıştır. lkıncı maçı Işık ile pinde dört tayyare düşürmUiler- sile (Saadet Perdesi) ı:t7esini temsil romuzdan almaları rica olunur. 
mesinler, Balkanlardaki başlica Darüşşefaka yapmışlar ve Işık üç dir. =======================~~ 
gayeleri, İtalya ile sulh akdine sette galip gelmiştir. Bugu""n SAKARYA s· d 
~c!>rt1°ut:ı~~~~. için Yunanistanı Yeni hakem komltm Alrkaıl.a Jtall/fUI zalri (!) ,. memasın a • 

"Daily Herald" m diplomasi Maçların hakemlerini tayin et- Ankara, 14 (Radyo gazetesi) - HaUwı ısrar ve talepleri üzerine 2 muvaffakıyetli film. 
muhabiri yazıyor: mek üzere Istanbul tiölgesinde İtalyan gazeteleri, Afrika hara- M • T C rk H O L L Y W O O D ••• 

Almanlar, Balkanlan elde et- bir hakem komitesi vücude geti- k6tını tevil etmiye ~aşlamıılar. avı una ..,a ısı H o L L y w o o D 
mek hususundaki arzulan ne o- dır Bu gazetelere gore İta'ya ••• rihniştir · ' • Fransızca nüshası Fran-zca so··zıu·· fı"lm 
lursa olsun, bunun için harp et- · M kumanda heyetinin Afrikada ma -. 

k f t d 1 1 Al 
Kom.ite halan fW1}ardır: us- . . KOD SANDOB ve m-"'ur James Gagney _ Evlyn 

me n ye in e deği dir er. - hirane bir plan tatbik etmesı ne- ~ 
1 B Ik 1 li blö·n lih (G S ) Sabih (F B ) Emin t o~ .___ Seanslar·. 1 (t--=•"'tıı) - & man ar, a an an evve e · ·' . · · ' ticesi ngillzler Afrikamn içine ~es~- 'l:D6IMI 

kavınmıık istivorlar. (1. S(.V), )Nurj (1. S), Salın Tur- yayılml§tır. Bu gazetelere tnan . 'Senaslar:Z,30 - 5,30 ve 8,30 da 7 - ve 9,45 de 
Selôniğe doğru bir gol. gut · msk lizımgelirse zaferi İngiliz.. 

Londra, 14 (A.A.) - "Times,, latanbul. ·Ankara takımları ler değil, İtalyanlar kazanmıştır. 
-gazetesinin askeri mutıaniri ya- aaaıntla gÜref Jnglllz reımi tebliği 
zıyor: Almanlar derhal Yugos - lstanbul güreş ekibi 8 martta . 

Bugün SOMER Sinemasında 

ALBERT PREJEAN'm lavyaya hücum etmemiye kal'ar Ankara güreşçileri ile karplq _ Kahı:e. 14 <~:.~> -:- Umumi 
verecek olurlarsa. RUı:>el Bo~a - ak .. martın ilk .. 1 . de karargahın teblıgı. Entrede, Ke-zından SeliniA'e doğru bir yol m uzere gwı.erın renin i~alini istihdaf eden hare- ve ANDRE BRULE 
bulabilirler. Şayet Yugoslavvaya Ankaraya hareket edecektır. kit devam etmekte, diğer ta - İle beraber nefis bir tarzda yarattıkları 

GİNETTE LECLERC 

hücmn edecek olurlarsa, Yuna- raftan kıtalarımu Arrezaya doit- M E J R o p o L 1 J E N 
ni~tanm maruz kalaca~ tehdit Eski Bir Husumet ru sarp arazide mütemadi ilerle-
daha kati olur. mektedir. Habeşistanda, vatan -

Alman noktai nazarma göre, Yüzünden Cinayet perver Habeş kuvvetleri, bizim (HAYAT G'OZELDİR) Hareketli, Hakikatli ve İhtlr aslı büyük aşk filmini m.UU:dll.Jll 
meselenin başlıca rnec:hul umur- lzmir, 14 (Tan) - Eski bir 'lıu- faaliyetimizle işbirliği halinde, gidip görUntis. Da filmde sizi Parisln esra---'- -eı 
lan. Türkiyenin hattı hareketi kontrolleri altındaki mıntakala- .. ~... -~ 
ile İngilterenin müdahalesi im _ sumet yüzünden Tur,m Ali, Gazi- n mütemadi surette Renişlet- ve sokaldanm dolaştıracaklardır. 

Uzak C ... kfa Beliren Profesörlük Tevcih kanıdır. Türkiye, ~ korkaca~a ler caddes~e !ıva~ı J!akkıyı al- mektedir. Diker cephelerde va - ı===:.e:u:tril=n~sa=11t~t~d=e~te=nz1=:ıa~tt~1~m:a~t~in:e~. -=== 
Y..- bemeıniyor. ~ltere ise Bal - tı kurşwıJa öldurmil§tv • ziyette değ~ yoktur. .ıııııl 

Y nl T hlk E.I Zi 
kanlarda olsun, başka yerde ol- * 

e e e en raat ve sun. kendi kendilerine yardım Gemlikte Bir Cinayet 
llılııit etmiyenlerin vardımına koşamı- ' Londra, 14 (A.A.) - Eritre -ı 

(Bap l ilnetL~ Tabiat D ti • yacaltı bedihidir. Gemlik, (TAN) - ArmuUu deki Keren etrafında çetin mu -
ııöılteımektecllr. OÇen eri nahiyesine ba•b Koyundere çift- harebeler cereyan etmektedir. 

86tfin tehditlerine '""'nilma· Almanya - Yunanistan li.ıw hissedarlarından Mehmet ile Bununla beraber bu muharebe-
-1.1-: le.- J Ankara, 14 (A. A.) - Yüksek llO• J..,-...ne ra5 ..... en, aponyamn z· t ft" ... 

1 
T bil iliml Berlin 14 (A. A.) - Berlindeki İdris Kaptan ve ye~eni Mahmut lerden ne fevkalade bir şey, ne 

~ya karşı fiilen harbe ıraa ens ı usu ı e a er Yunan elçisinin Alman hükiimet arasında kavga çıkını$, Mehmet de seri neticeler beklerunemesi 
PmıeYe eesaret edemiyeceiini fakültesi doçentlerinden apğıda k zın· terk tmek i etinde İdris kaptanı a~r surette yara- icabetti.ıh ilave ediliyor. 
telıımjn ettiren sebepler _.. ... -: isimle · azılı lanlar f " me~ e 1 e n Y u-ı.-wı "l A• 

'"......-&' rı Y o a pro esıor - olduğun d ir bazı yaiban em lamış ve yeğeni .w.cuu.u u o - ltal t Lıuıu- .. 
t)~ aenedenberl deam -eden lük tev ih edilmiştir: 8 a cı m - dürmü$tür. llflll ew »"- gore 

" Japonya lehine neticelenmek .unvanı .. c . • leketlerde yayılan iddialar hak. 
ten 1lıak bulunan Çin hulll. Ja- . Ziraat fakültesinden Dr. K:~ kında sorulan bir suale cevap ve- Fran al Fi b Roma, 14 (A.A.) - Ordu ka-
~Jl mall ve iktisadi halam- rmı Omer Çağlar, Dr. Ekrem Ruş ren Alman Harictye Nezareti sm c a :ya r&r'Kiıhmm 252 numaralı tebliği: 
dan (Git yıpratmqtır. Qe\'eiıler- tft Izmen, Dr. S.ı&Mtttn Batu, cnsn, bu hususta Berllnde hiç Belediye buğday ftatlerJnln Şark! ~ada Keren mmtaka-
de bir Tokyo pzetesinin yaz· Dr. Esat Ahmet Bozkaya,. bir malumat olmadığın söylemiş artması üzerine francala narhına s~da duşmanın )':a?.m~~ 0~.du.~u 
4ıtma ıin Japôb~ ·bir se- Tabii ilimler fakültesinden - ve Alman - Yunan münasebet- 20 para ilave etmiftir. Bugünden bır taarruz . pfi!kurtulmuştur: 
llelMl hllrp masrafı 1 milyar J'~ Şevket Ahmet Birand. lerinde ka~e de"-er bir de"'' ildik itibaren francalinın kiloeu on do- Djiouba nehrinın ote tarafındakı 

Her eserleri kudrete bir nümune ..• Her filmleri prefe 
bir yükseliş olan 

FERNAND GRA VEY - CAROLLE LOMBARD 
ilk defa oluk btiyük bir filmde birleştiler. 

Bugün L A L E de Göreceğiniz 
Fransızca: 

SKANDAL KORKUSU 
Mevmunu metlıur bir Yıldıız'ın Lüks ve esrar dolu hayatmdal• 
çılgın bir aşkın sarsılmu cesaretinden alan Parislıı harlana 
'beflayaa garip 'bir llfkm romanıdır-

DİKKAT : iki Harp Jumalı Birden 
1 - Türkçe Briüş Paramunt Jumalda en son harp nblaıl 
2 - lqiltere harbe nuı1 hUU'lanıyor. (Türkçe) 

Bugün l88t 1 de tenzilith matine. - ı.Bt olmıqtm ve .Japon mil· ;f'<A 6 al.f_ mıntakada ba'1bozuk kıtaatımız, I 
,... .. Jaayat •viyesl o/o a Bil- mevcut olmadığım iliYe eyJe- kuz kuru~ satılac~lttır. Ekmek düşmanın ileri hareketini anu-

MıfiMe dtiıpntqtür. Patlayan Bomba miştir. n!rhı değipnemiştU'. Kilosu on dane mukavemetleriyle lşkl1 et- ~======-:::-::-::-:::~=====:1 
J.ponya, kendisi IPn fJll hl- Lond ad kl R içil""" dort buçuk kuruştur. mişlerdir. •...ıııı•••••-• Senenia en nefis filıni 
~ bir tehlike teşkil eden Sov· Izmir, 14 (TAN) - Odemişin r a omen e ıgı Alınan hava kuvvetlerine men Bu KA D 1 N BEN• M D 1 
yetlerle anlaşın.q değildir ve bu Uslubey köyünde 13 yaşında Londra, 14 (A.A.) - "Reuter,, hareket vücude Retirmiye "ay- S\ll> tayyareler, düşmanın Sire- 1 
yüzden, Amerika ve ln~liz Mehmet tarlada bulduju bom _ Romanyanın Londradaki Masla- ret etmektedir. İstifa eden Mas- naik'deki hava üslerini şiddetle 
kunıetlerini en nihayet mağl6p bayı ~alarken patlamış ve hatgüzan Florescu ile Rumen laha~zar Florescu, şunları söy- bomlbardnnan etmişlerdir. Han
etmeye muvaffak olsa bile, Mehmet ğır surette yaralanmı _ Matbuat Ataşesi Murgu. liıükreş letniştir. garlara ve barakalara isabetli 
harpten büsbütün bitkin bir 

1 

tır. a ş hükiimetine istifalannı vermiş ve "Bugün bir Romalıya mevcut endahtlar yapılmış ve yerde bu-
halde ~akacak o1an Japonya, bundan Londrada Hariciye Neza- değildir. Memleketimbde naıi lunan birçok düşman tayyaresi 
Sovyetlerin btıtlin mutaıeı.tını retini haberdar etmişlerdir. Se- tahakkümü vardır. Bu tahakkü- mitralyöz ateşine tutulmuştur. 
blMal etmeye mecbur olacak ve J'I bu ham 'IDMde kaynakların- tan:tfn Londradan yarm tayya- me karşı elimde bulunan bütün ---==----==---
neeic:ede. Uzak Şarkta, Japonya dan da m~ edebilecektir re ile aynlacak olan altı memu- vasıtalarla mukavemet edece - -----------·-. 
tlelll. Sovyetler Mklm olacak· En Diba et bu Amerikanın h ru uzun vldeli bir Bıbarda bu - ~. İngilterenin uğrunda mil- DRAM KISM1NDA •ı 

Bae Ro ilerde: 

HEDDY LAMARR 

TCJUU;E SÖZLt) 
N'ÜSHASI 

iPEK 

ve 
SPENÇER TRACY 

ORİJİNAL DİLD& 
Ntl'SHASI 

MELEK t1L upri Ja:Onya kadar kuvvet- lunmadaıı hareket edebile~ tali c~ele ett~ ~eallerin nihai za- Bu akpm saat 20.SO da 
JapoaJ"a adal.nyle Ro1anda li bir donanmu oldutwıu ve derecede memurlardır. İstifa e- fenne tam ıtımadım vardır. To- EMİLİA GALO'M'İ • 

mlstemlekeleri arumdaki yo- b- İqllis V: Avusturalya den iki zat ... h~Uınetlerininw Al- taliter rejiınde kuvvetle hak a- KOMEDİ KISMINDA 1 Slnemalannda mttthi$ bir muvaffakıyetle ııös>teıtlDlLM: ... 11'9 
1ma tlzeriıwle bulvııan Fllipin a- kuvvetlerinin inzimam ettiğini n_ıan tahakkumune boyun egme- rasnda fark yoktur., Abnanya, Gündüz 14 te Çocuk Oyunu i ,Aynca FOKS, dünya havadisleri. 
dMan ve bu civarda harekette ım k llzımdı sınl kabul etmemektedirler. Lon General Anfunescu nun dostu 1 Akaam saat 20.30 da 1 eu" gün ssat ı ve 2.30 da tenzlith matine: 
balanacak olan Amerikan ve alMI ama il ANr. TEN dradaki Rumen Sefiri Tilea, ser- veya müttefiki delil, fakat efen- KİRALIK ODALAR 1 ...._ •••••••••••••••••••lll 
ı..nu harp ~emileri, Japo.ııya- • best Romanyalılar arasında bir disidir." __ _, .,,..-

Soldan sağa: 1 - Bir nTıll'lııl• 
- ek 2 - Kirletmek 3 - Bir 
ve - ter okunursa: eserler • 
Bir müstemleke - iskamOilde 
li 5 - Çok fakir - iiym8'i19 
emir 6 - pek iyi - sa.ııwu:~"J 
emir 7 - Ters okunursa• bir 
ta - meydan - alan 8 -
nota - Bir yanm ada 9 - Is, 
met iş - tavaf eden. 

Yukandan aşağı: 1 -
- ev bark 2 - Zemin - bir m 
her 3 - Ters okunursa: d 
kıtalanndan biri 4 - Bir ot 
havza 5 - Dedikoducu 8 -
min - Müsterih 7 - Fakat -
ra konur 8- Meseleler - baii~ 
edatı 9 - Bir ağaç - suç 
itflamak. 

Evvelki bulmaca - Soldaa 
1 - Sardinya 2 - Ad -
3 -Aran- ar 4-Dlrilmd 
Ey - mi - ile 6 - Takas -
- Tare • arcl 8 - Şirk - il' 
akam- atD. 
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JaDon 

lanı yor. 

Gemileri 
(Başı 1 incide) 

Yugoslav Ricali 

Berlinde 
Avustralya harp gemileri de (B "d 

bulundukları muhtelü yerlerden aşı 1 incı eJ 
d Bulgaristana iadesi 2aman1 gel-
: .rhal anavatana dönmek içine- miştir. 
tr ır almışlar ve ~onanma A vus- Dobrucayı Alman yardımile {l· 

Ilıtigaç Faz/ası 
Hububat için 

Verilen Karar/Jr 

CavaHero 'nun 
18 inci Mukabil 

Taarruzu 
Son Hücum da Ağır 

Zayiata Mal Oldu 
al~~da tecemmue başlamıştır_._ lan Bulgarlar, şüphesiz Akdenize 

k •Dıge_r ~araft~~ Avustralya hu- de Alman yardımile inmeyi um~
b~metı ?ır Leblıg ne~red~rck har- yorlar. Yalnız şimdiye kadar gız-

n :re~ı- ~~ ~~k naz~ 1:m safha.
1 
li tuttukları bu emellerini şimdi (Başı 1 incidf' ı takada müstehlik halkın ihtiyacı Londra, 14 (A. A.) _ Buraya 

Ya gırdıgını ılan etmıştır. artık açığa vurmakta tereddüt Beganrıamelerde kayit nazan dikkate alınacak ve mın-
Japonyanın bütün bu hareket- etmiyorlar. Demek ki Alman or- takanın tabii ihtiyacından fazla gelen haberlere göre, Yunanlılar 

~ri üçlü pakt ile alakadardır. dulanna kapılarını açmaya ha- edilecek .noktalar olanı sevkedilecektir.,, Tepedelen'nin garbinde küçük 
Sımdiye kadar Japonya mihvere zırdırlar. "Beyanamelerde şu hususlar "Beyannameler damga res _ bir ilerleme kaydetmişlerdir. Ge-
3adakatini beyan etmiş, fakat fi- Kral Boris ve başvekil Filof, kaydedilecektir: minden vesair vergi ve resimler- neral Cavallero 11 şubatta on be-
lı bir harekette bulunmamıştır. şimdiye kadar Bulgaristnna Al- "l - Hakiki şahıslar için, ha- den muaf olacaktır. şinci mukabil taarruzunu yap -
Japonya tarafından meşgul edil- man askerinin girmesine muhale- nesi halkı ve işçilerinin, hükmi "Gerek bu kararname hüküm- mış, fakat Yunanlılardan bir ka
rnesi icap eden Avustralya ile fet etmişlerdir. Bu defa da Kral şahıslar için de müesese idaresi !erine muhalif harekette bulu - rış toprak istirdadına muvaffak 
lızak Şarktaki diğer İngiliz do _ Boris muhalefette ısrar ederse ile idare emrinde müstahdem a. nanlar ve gerek beyannamele- olamamıştır. Bir çok ahvalde 
~inyon ve müstemlekeleri bu Almanların Bulga: kr~hnı da melenin ne miktar yemekliğe ih- rine hakikaten uygun olmıyan mukabil taarruz yapan kuvvet _ 
}'tizden serbest kalmışlar ve bu Romanya kralının akıbetıne ma- tiyaçları bulundu!Yn zikredilecek malumatı dercetmek suretiyle ı .. d 50 . b 

b k 1 S f d · o;ı- veya saır· .şekı"l ve suretlerle bu er, yuz e nıs etinde zayiat 
Yerlere mensup mühim kuvvet _ ru_ z ır. a _ma .arı, ve o ~a a tır. Ancak, beyaname doldurdu • • 1 d' D. v af S li 
1 b N k ak ke d t v h kararnamenın· tatbikatını işkal vermış er ır. ıger tar tan P t 
er Afrikada İtalyanlara karşı ha ır azı re)ımı ~rar n_ ı a- gu tari ten itibaren Urfa, Mar- il T . 

aft 1 d rekkep b k d edenler Milli Korunma Kanunu- e rıyeste arasında sefer yap-l'ekette bulunarak İtalyayı mağ. r. ar ant? an mu . ır a- in ve Diyarbakır vilayetlerinde lu t . 1 d' ı·t 
1 

J bıne teşkıl etmelerı muhtemel- 1941 yılının Haziran ayı nihave. hükümlerine göre cezalandırıla- makta olan gemilere karşı yapı-
p e mış er ır. aya. aponya- d" K ı "kn · · d B ı · J caklardır. lan denizaltı hücuınlan, mihver-

tı.ın b h k t• k d Al ır. ra ı 1 a ıçın e u garıs- tine ve diğer . vilayet veya kaza-
n are e ı arşısın a · tana Garbi Trakyayı vaad etme- 1 d "Kararname hükümlerinin vi- cileri büyük bir endişeye düşu··r- . 

rtıan a e Japon aya d t ar a 1941 yılının agvustos ayı or-
..... Y 1 v . . Y .. .. e: yan. - leri mümkündür. Hatta bu tak- !ayetlerde tatbik ve infazına va- mektedir. Bu hu··cumıarın bı·r Yu-
.,11 h b t tasına kadar olan zamana münha ı. § ~e ~ı v~~n u u:ı az~sının dirda Bulgaristanın mihvere ilti- 1 k ·· b liler memur edilmiş olup, vila - nan denizaltısının işı· olması muh 
11.~ndılerıne duşen vazıfelerı ve hakı kafi gelebilir. sır 0 ma uzere uğday ve çav. yet hususi idare memurları, zi- temcldir. 
bırbirlerini korumak hususunda- * dar beraber bir aylık bir müddet raat müdür ve memurları, Zi -
~i r~ll.erini üa e~~el~rini talep yugoslavyanın vaziyetine ge- için beher nüfusa vasati ekmelt- raat Bankası memurları ile okul- Yunan resmi tebliği 
etınıştır. Bunun uzerıne de Al- lince: Bulgaristanın Al- lik olarak yirmi kilo ve yemeklik lar öğretmenleri ve eğitmenler Atina 14 (A. A:.) - Başkuman 
ltıanya, Japonyayı teşvike başla. man askeri iş.({ali altın,\ alınması, olarak on kilo ki. ceman otuz ki- bu işlerde istihdam olunacaklar- danlığın 110 numaralı tebliği: 

ştır. Bu vaziyet tahaddüs edin- bütün Balkan memleketlerinden lo hesap edilecektir. dır. Mevzii taarruz hareketleri ne-
ce Japonya da şimdi beyanatlar- ziyade Yugoslavyayı alakadar e- 2 - Yemlik arpa ve yulaf, be- Bunların harcırah ve zaruri ticesinde düşman müstahkem 
an vazgeçerek mihver içinde der. Çünkü Bulgaristanın işgali yanname tarihinden itibaren yeni masrafları harcırah hükümleri 

(endı· uhdesın· e du·· <:.PD işi yapmı.. Y11~oslavyanm her ta~.cından mahsule kadar beher büyük baş d · d f " t f d · mevzilerinden çıkarılıp atılmış-:.-- .._ ırdJ. airesın e o ıs ara ın an tesvıye tır. 400 ze yakın esir aldık ve 
~a hazırlanıyor. "evrilmesi demektir. Şimdiye ka- koşum hayvanı için günde beşer edı'lecektır· 

" .,, bir çok otomatik si.lalı, havan Fakat görünüşe göre, Japonya dar istiklal ve tamamiyetini mü- kilo, koşulmayan beher büyük uk 1· l"kl . 
ı\ınerika ile harbi göze alamaz. dafa:ıya karar verdiğini muhtelif baş hayvan için günde Ü<;er ki- Pam P 1 en t.opları, cephane vesaire iğtinam 
Almanya Japonyanın harekete vesil~_lerle ~e~rar eden Yugoslav- lo, beher küçük baş hayvan için Ankara 14 (Radyo Gazetesi) - ettik. Tayyarelerimiz harp saha-
teçmesini isterse de buna mani -y_a, boyl~. bır ı?g~l 1f:a~şı_sın~.a teh- beyanname tarihinden yeni mah'- Koordinasyon heyetinin mühim sındaki beaeflere karşı muvaf-

bepler vardır. Bu sebepleri baş ~ı~eye. ~uşcn ıstık~a.lını ~udaf~~ sul zamanına kadar toptan on ki- bir kararı da yarın (bugün) neŞ- fakıyetli bombardımanlar. yap _ 
lıca şu esaslar dairesinde hülasa ıç~ Asıla~~ .~arılabılır. ~oy le b lo arpa ve yulaf beraber olmak redilecektir. Bu karar, pamuk ip- mıştır. Bir düşman tayyaresi dü
edebiliriz: ihtı!11hn on~ne ~eçmek ıçın Bul- üzere hasepedilecektir. Yeni mah ilkleri hakındadır. şürülmüştür. Bütün tayyareleri-

l _ Japonya, Çin meselesile garıstanın ışgalınden e;r\~el Yu- sul zamanı arpa ve yulaf için de Pamuk memleketimiı:de bol bol mi7. üslerine dönmüştür. Dahi-
ltıeşguldür. Bu bir kıt'a muhare- gosihlatv.yanın mduvafakatını alına- buğday ve çadar hakkında kabul istihsal edilmektedir. Fakat, fab- li Emniyet Nezaretinin tebliğin -
b ya ıyaç var ır edilen zamanrn ayni olacaktır. 1 · lik 
esidi:, tı~kı ~~~nyanın Avru- · Berline davet ~dilen Yugoslav .. 3 _ Beyanname tarihjnden rika arın ıp imali kapasiteleri de, Italyan tayyarelerinin bugün 
adakı .vaz~?'etı gıbı, Japonya A~~ Başvekili ve hariciye nazırına sonra bu yıl için ekilmesi müm- memleketin ihtiyacına cevap ve- Argostoli limanını bombardıman 
ada hır yuk altındadır ve bugu Alman ricalinin vereceği teminat kün olan tohumluk mikdarı buğ- recek mahiyette de~ildir. 1 ettiklerini, fakat insanca zayiat 

ile kadarki Çin harbinden yıpran sudur: "Biz Yugoslavyanın istik- day, çavdar, arpa ve yulaf için Dünya vaziyeti ıcabı imalatı olmadığını bildirmektedir. 
b\ıştır. . ·~· ia:ıine d~unmıyacağız. Hatta Ma ayrı avn gösterilecektir. ~ht~yaca uydU:mak ve i~tihsalatı Amerikan yardımı 

2 - Almanya, Sovyet bırlıgıle caristaru Yugoslavyaya karşı Kararnamenin diğer ıntızamla taksım etmek ıcap et -
anlaşmış, şark cephesini emniyet olan arazi mutalebatından tama- hükümleri miştir. Işte bu maksatla esasla- ;odndra 

1~. (~k A.) ~ ~ltıil~-
<tltına almıştır. Halbuki Japon - men vaz geçirteceğiz. ~u s;artla rı şu hususları ihtiva eden karar ra a an mure ~p ır ng ız 
'la, Sovyetlerle anlaşamamıştır. ki Yucroslavya mihvere iltihak "4 - Hakiki şahıslar için, ha- . ı· seyyar hastahanesı, yakında Yu-

f> il .. vermış ır: . t 'd . 
!fatta, Tokyonun bu yoldaki bü. etsin.,, nesi halkının nüfus iaşes e mu- 1 _ 1 1 edil k her nevi nanıs ana gı ecektır. Bu araba -
tün teşebbüsleri de akim kalmış- Her tarafından mihver kuvvet- kellef olduğu işçinin adedi ve çift ma ece lar, Amerikan milletinin bedi -
tır. lerile çevrilmiş bulunan Yuı:ı;os- hayvanlarının sayılan, traktör pamuk ipliği istihsal, hacim, ev- yesidir. 

3 _ Almanyadan farklı olan lavya için harbin sonuna kadar kullanıyorsa, beygir kuvvetleri. saf,cins ve nevilerini Iktisat Ve- /tol. 
· t· d b .. le Hükmi şahıslar i,..in·, müessese kaleti tayin edecektir. yan zayiatı 

diğer bir nokta da, Japonya, tıp. hudutla~nı ~aran._ı .. e en o~ " 
~· İngiltere ve Amerika gibi de- bir teklif cazıp .. . ~on:~mese bıle , idare memurları ile aileleri efra- 2 - Fabrikalarda mevcut veya Ankara 14 (Radyo Gazetesi) -
tıizlerle muhattır. Denizden her kabule şayan gorule~ılır: dının ve müessesede müstahdem yapılacak mallann normal mali - Italyanların Yunan - Italya har
an ehemmiyetli taarruzlara he • . F~at Yugoslav rıcalı, Alm_an olup iaşeleri idareye ait bulunan yet fiyatlarına yüzde muayyen binin başındanberi Arnavutluk 
def olabilecek bir adadır. ışgalı altında bul~nan veya 1!1ıh- amelenin adetleri ve çiftte kula- bir kar ilavesiyle bu iplikleri sa- cephesindeki zayiatları şudur: 18 

B "fbarla Japonya filen har. vere iltihak . et~ış ~l~n .~ığ~r nılan hayvanların sayıları, trak- tın almıya veya istediği yere sev- - 20 bin esir. 20 bin ölü. 52 bin 

be g~~eden 'yalnız Uz~k. Şarka ~::~k~t~r~~du~~~~~tın~ugıe~ıft~ ~ö:n ~Z:~ t~;~~~~~ ~~~d1f°i~~ ketmeğe iktisat Vekfileti mezun- yaralı veya hasta. 
ll"ı.ühimce miktarda İ'1~ılız kuv • red de edebilirler. Bu takdirde küçük baş ha,yvan adedi beyan- dur. 
\reti çekmek ve domınyonlarla yangın Balkanların her tarafına namelerde esaslı surette zikredi- 3 - Mübayaa ve sevk işini Ik-
lt\üstemlekelerdeki kıt'aların İ - sirayet eder ve Almanya bekle- lecektir. tisat Vekaleti S4'merbanka yap-

ya ve Alm~nyanı:ı karşılarına mediği yeni bir harp kar~ısında "Beyannaleri köy ihtiyar he- tıracaktır. Sümerbank'ın teşki-
Sevkedilmelerıne muman~~t et • kalır. yetleri veya belediyeler tasdike- latı olmıyan y.erlerde bu iş Zi-
lt\ek gibi bir rol oynıyabılır. Bu, Onun için Berlinde Balkan ri- decekler v~ bunla~. e~ kısa ~-a~an raat veya Halk bankaları teşkila
lnihver için mühim bir kar temin cali ile yapılan konuşmanın ne- da mahallın en buyuk . mulk~ye tına gördürülecektir. 
E!tmekle beraber İngiltere için de ticesi Balkanların mukadderatı- memuru tarafından teslım edıle- n .. . . . . . 
faydalıdır. Çünkü, Amerika Ja- nı ta~in edecek derecede büyük cek ve toprak mahsulleri ofisi 4 - ahıili ihtıyaç ıçın harıç-
l>on tehdidi karşısında daha zi • bir ehemmiyeti haizdir. · e akın teşkilatına verile- ten ithal edilecek iplikler Sümer-
~ade fngilterey,e yaklaşmakta~ır. ~::ir. n Y bank tarafından getirtilecektir. 
~u arada Amerika gazeteleri, In. yesinde bulunduklarını bildir- "Beyanname verenlerin tesbit 5 - Bu işlerin ifası için Ik. 
giltere _Amerika arasında bu ik- edilen tohumluk, yemeklik ve tisat Vekaleti emrine 1 milyon li-

miştir. 
tısadi birlik yapılmasını ortaya yemlik ihtiyaçları haricinde ka- ralık mütedavil sermaye verilmi~ 
~tmışlardır. ' Japon sözcüsürıe göre lan buğrfay, çavdar, arpa ve yU- tir. 

laflarına hükumetçe el konula-
A turol.yada hazırlık Tokyo, 14 (A. A.) - Ya~~n;ı ak Bu kararın, epeyce had hale 

gelen iplik ihtiyacrnı karşılayaca
ğı şüphesizdir. Çünkü bu buhran
da başlıca müşkülat, istihsal ve 
tevzi işinde idi ki, bu da bu ka
rar ile bertaraf edilmektedir. 

VUS "azeteciler toplantısında huku- c tır.,, 
Sl.dney, 14 (A. A.) - Avustu- n "Kararname metninin mahal-met namına beyanaata bulunma- 1 . ilA 1 d 

t-alya harp istış' are konseyinin iç- ' f"k't erınde tebliğ ve an o un uğu 
Ya memur olan zata Pası ı e h 11 · f" · · tiınaından sonra başvekile veka- rın toprak ma su en o ısının 

let eden Fadden ile mesai parti- yakın bi muhasan;.at şayiaları:ıa buğday, çavdar, arpa ve yulafla-
işaret ediLmesi üzerine mezkur, t ·ht ·t·b ı k ı b &i reisi Curtin dün şu müşterek arı en ı ı aren e onu an u 
zat, havanın ağır olduğunu ve k·ı;:,. 1 1 rd f" t beyannameyı· neşretmişlerdir: h teş ıl.<ttı o an yer e e o ıs en muhtemel her vaziyete karşı a- t "Konsey,, beynelmilel vaziye- ~ . . gayrisine satılması yasak ır. Şu 
zırlııklı bulunmak icabedecegını d ı tın· yenı· inkişaflarına müteallik ka ar ki, ofis teşkilatının bu un-
bildinniş ve şunları ilave eyle- d u şeh" k bal d ·· telgralan tetkik etmiştir. Genel ma ıgı ır ve asa ar a mus 

ltu ........ ay reisi ile Uzak Şark kuv- miştir: tahsil, zarılri ve mahdut ihtiyaç- (Başı 1 incide) 
.... u "Bir çok şayialar dolaşıyor, fa- 1 · · b"l kt" İ \retleri başkumandanı Brooke arı ıçın satış yapa ı ece ır. dü"=man tayyareleri, skoçyanın 

kat fikrimce hiç bir şey olmıya- El k l ah uı·· iht· -s -
~ophan, vaziyeti müzakere et- onu an m s u ıyaç Şimali Şarkisinde bir mahalle 

Korsan Gemileri 

General Franko 
fBas1 1 incide ı 

tırılmak üzeredir. Bunların ve or 
dunun tek emniyet yolu. Trab -
lustan Tunusa ve Habeşistandan 
Fransız somalisine olmak üzere, 
Fransız toprağından geçer. Ge • 
neral Frankonun İspanyol siyase
tinde mühim herhangi bir deği
şiklik yapmıya muvafakat etti • 
ğini zannetmek için hiçbir sebep 
yoktur. 

Franc~, M adrit'te 
Madrit, 14 (A.A.) - "Havas., 

General Franko ile refakatındeki 
zevatın bu gece Madride dönme
si beklenm '·tedir. Resmi mah -
filler, bu ana kadar Bordighera 
ve Montpellier görüşmeleri hak
kında mutlak bir sükut muhafa_ 
za etmektedir. Bir İspanyol ga
zetesinin Berlin muhabiri, yakın 
da Franko • Mussolini görüşmesi 
hakkında bir resmi Alman teb. 
liği neşredilmesinin mümkün ol
duğunu bildirmektedir. 

ltıek üzere, bugünkü içtimaa da- caktır.,, halinde acele satıp paraya çevir- ve ayni zamanda Kent Kontlu-
\>et edilmişlerdir. Harp konseyi- Amerikada erıdişeler mek istiyen her müstahsil, malı- ~unda bir mahalle bombalar at- beyannamesi 
llin tetkik ve teemmül neticesin- nı dilediği her zaman için Ofisin mışlardır. Hasar ve telefat ol -

Sabık Kralın bir 

de elde ~ttiği kanaate göre, har- Vaşington, 14 (A. A.) - Bir en yakın ajansına getirip sat - ma.mıştır. Pas de Calais'de kefiş Lizbon, 14 (A.A.) - Sabık is. 
bin çok vahim yeni bir safhaya kısım diplomatik mahfiller, Ja- makta serbesttir. hareketi esnasında, bu sabah bir panya kralı on üçüncü Alphotıse 
l?irdiğini millete ?ildirmeyi va- ponyanın Singapur ve Holanda "Hububatın naklini Ticaret düşman tayyaresi düşürülmüş- bir beyanname neşretmiştir. Bu 
~ife addediyoruz._lstikbalin neler Hindistaruna karşı taarruza ha- Vekaleti idare edecektir. El ko- tür. Avcılarımızdan bir tanesi beyanamenin başlıca parçaları 
lıazırladığı sarahatle bilinemez. zırlanmakta oması ihtimali kar- nulan buğday, arpa, yulaf ve kayıptır. Sonradan alınan mallı- şunlardır: "Tarihin bana verdiği 
li'akat Avusturalyanın emniyeti şısında bazı endişeler ihzar eyle- çavdarlar sahipleri veya köy ih- mata göre, dün gece Londrada- mukaddes hakların hiçbirinden 
~in ve hazırlıklarıırnızı ikmal et- mektedir. Holanda elçisi, Lodon tiyar heyetleri, yahut belediye- ki zayiat, bidayette sanıldığın . feragat etmeksizin, 14 nisanda 
lı:ıek gayesile çok büyük bir gay- hariciye nezareti müsteşarı Wel- ler tarafından taslikli mazbata- dan daha yüksektir ve bir mik- hükümdarlık salahiyetlerimin is-
l'et sarfetmek mecburiyetinde ol· les ile görüşmüştür. }arla salahiyettar kılacakları mü tar ölü vardır. timalinden sarfınazar etmek SU-

duğumuza şüphe yoktur.,, Jngiltereye yardım layihası messilleri tarafından kendi na- * retiyle vatani vaz\ferni yaptım. 
kil vasıtalan demiryolu hattı Bugün mevsuk haberlerden ve 

Hainarfda t-ı.0idat Nevyork 14 (A. A.) - Ingilte- ızüzercrfilıındaki en yakın Ofis Londra, 14 (A.A.) - Kral ve 
u.1~ d k A , . f> dostane vesayadan cesaret ala -

Şanghay, 14 (A. A.) _ Müsfa- reye yar ım anuunun ayan mec merkezine nakil ve teslim edile- Kraliçe, maiyetlerinde DahW rak kendimi bütün İspanyollara 
ltu Fransız ajansının hususi mu- lisinden sür'atle geçmesi için cektir. Emniyet Nazırı Morrison olduğu son defa olarak hitap etmiye 
lıabiri bildiriyor: lazım gelen bütün tedbirlerin a- "Nakil vasıtalarına malik ol- halde, perşembe günü Manches- mecbur addediyorum. Memleke-

b d v lı dıv ·· te d l"ll b ı t · ter ve Salford'a giderek bombar-Hainan adasının cenu a og- n gını gos ren e ı er var- mıyan veya u vasıta an emın timin siyasi bakımdan yeniden 
"'- J k A k" p • A l" ' t d ik ed ' b vd dıman edilmiş mahalleleri gez 0 

•ı.t yapılacak apon as erı sev ı- dır. roJe, ayan mec ısınc pa- ve e ar emıyen ug ay, tanzimi için düşüncemin sara _ 
"'" ·· 1 k k ll 1 ·· d d ı f h' 1 · mişlerdir. Halk tarafından hara-.ratına bir us o ara u anıma- zartesi günu tev i edilecekken, çav ar. arpa ve yu a sa ıp erıne hatle ı'fadesini elzem addediyo -
a ·1d· v · · b" 11 b 1 d v h 1 retle karşılanan Hükümdarlar ına karar verı ıgı emın ır simdi hariciye encümeninin tas- ait ma arın u un ugu ma a rum. İşte bu zı"hniyetledir ki, ogv -
"- ld" ·ım kt d' Ad ~ bombardımandan zarar görenler-
"1embadan bi ın e e ır. a dik·ı· uz·· erine, derhal heyeti umu- ile Ofisin demiryolu güzergahın- lum Prens Yuan'ın tarihi veraset 
h- d b f k · de le görüşmüşler ve plis kıtal;.ırı 

Egede Seylabın 
Zararları 

--'l--

Mahsul Kısmen 

Zarar Gördü 

Seylap mıntakasında bir yar'a 
ka~ırılmak suretile kurtarılan 

sürü 

Izmir, (TAN) - Bu yıl üçüncü 
defa olarak vukubulan seylap 
Ege mıntakasında fazla zararlar 
ika eylemiştir. Hemen hemen 

lstanbul Levazım Amir-ı 
liğinden Verilen: Harici 
Askeri Kıtaatı Danları 

30,000 kı1o koyun eti almacalrtır 
Kapalı zarfla eksiltmesi 24/2/941 Pa
zartesi günü saat 16,30 da Manisad 
askeri satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. Tahmin bedeli 18,000 lira ill 
teminatı 1350 liradır. Taliplerin kanu 
ni vesikalarile teklif mektuplannı iha
le saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. (1884 - 813) 

• 
1300 ton odun alınacaktır. Kapalı 

ur.lla eksiltmesi 22/ 2/941 Cumartes 
gıiniı saat l 1 de Çanakkalede asker 
satın alma komisyonunda yapılacak 
tır. Tahmin bedeli 29,250 lira ilk te 
minatı 4387 lira 50 kuruştur. Evsaf vt 
şartnamesi komisyonda gciriiltir. İs 
teklilerin kanuni vesıkalarile tekli 
mektuplarını ihale saatindn bir saa 
evvel komısyona vermeleri. 

(1886 - 815) 

• 
Aşağıda yazılı mevadın kap:ı.l 

zarf ıa e.Ksıltmelerı 241 2/ 941 Pa 
zartesı guni.l s:ıat 11 de Sivast, 
Asken Satın Alma Kom syonun 
da yapılacaktır. Taliplerin ka 
nunı vesikalarıyle tekili mektup 
!arını ihale saatmden bir saat ev 
veHne kadar Kom syona verme 
leri. ~artnamesi Ankara ve Is· 
tanbul Lv. Amirliklerı Satın Al 
ma Komisyonlarında göriılür. 

Miktarı Tutarı Teminatı 
Ton Lira Lira Kr 

bütün köprüler kısmen veya ta
mamen ~sara uğramıştır. Bazı 
köylerde bir kaç ev yıkılmıştır. 
Mezru arazinin sular altında 
kalması neticesi olarak mah~ul 
kısmen çürümüş ve kısmen de 
suların getirdiği kum tabakala- Cinsi 
riyle örtülmüştür. Seylapı-an Buğday 300 
nüfusça zayiat olmamıştır. Aıı- Arpa 250 
cak mer'alara yayılmış bulunan 
koyunlar ve kuzuların kurtaı ıl-
ması güç olmuş ve bir miktar 

25,500 1912 50 
15,650 1171 88 

(1894 - 849) 

hayvan telef olmuştur. 
Manisa mıntakasında sular o Beher takımı 48 liradan 350 

derece yükselmiştir ki, Afyon takım tek atlı araba koşumu pa
trenini Emiralem civarında tch- zarlıkla satın alınacaktır. Tah 
dide başlamış ve tren yoldan min tutarı 16,800 lira ilk temi
dönmek mecburiyetinde !<:aı - natı 1260 liradır. İhalesi 20 '21 
mıştır. Ova deniz halini almış- 941 Perşembe günü saat 14 de 
tır. Bazı yerlerde 180 santimi Adanada askeri satın alma ko -
bulan sular ağaçları bile örtmi.ış.. misyonunda yapılacaktır. Talip· 
tür. köyler halkı, Izmirden gem- lerin be~Ii vakitte komisyona 
derilen sandallar ve sallarla te- gelmelerı. Şartname ve evsafı 
pelere, emin mıntakaara ta~m- 1 ~nkara, İstanbul Lv. Amirlikle-

t S lA .. .. d 1· . d rı satın alına komisyonlarında 
mış ır. ey ap yuzun en .zmır. e d ·· .. 1.. (19., 0 1 tren seferleri 48 saat tatıl edıl- a ııoru ur. •" - 0441 
I11iştir. ... 

:········ .. ··································: 
5 Memlekeı Haherleı ı 5 . . ·························-·····-··········· 
Kuşadasında Seylabın 

Zararları 
Kuşadası, tTAN) - Torbalı -

Tire şosesi üzerinde ve Subaşı 
köyü ile Arapçı köyü arasından 
geçen Küçük Menderes üzerinde
ki köprü yıkılmış, Tire - İzmir 
otomobil seferleri kesilmiştir. 
Kuşadasından denize akmakta 

olan Küçük Menderes nehri ci
varoan karışan diğer nehirlerin 
tesiriyle tahminden fazla kabar
mış ve etrafındaki setleri yıkarak 
ovayı tamamen istila etmiştir. 

Torbalı civarınc!an başlamak 
üzere Kuşadası sahillerine kadar 
ova tamamen su altında kalmış 
ve, bu meyanda Akıncıla,r (Sel
cuk) nahiyesine bağlı Kuyumcu 
köyünü de sular istila etmiştir. 

Kuyumcu köyüne mikdarı ka
fi çadırla ekmek ve saire gön
derilmiştir. Menderes setlri üze
rinde kalan üc "Qine yakın koyun 
kayıklarla kurtarılmıştır. 

Bir Sahte.kar Yakalandı 
İzmir, (TAN) - Sahte çek 

tanzim ederek Milaş ziraat ban
kasından 940 lira çeken ve aldığı 
100 lira avansın makbuzunu da 
sahte olarak tanzim eden Milas 
ziraat mıntakası sabık muakkibi 
Naci Uysal yakalanmış, adliyeye 
verilmiştir. 

Bir Kadın Boğuldu 
Bij{a, (TAN) - Şehrimizin A

da caddsinde oturan eskici Mes
tan karısı 45 yaşlarında Naciye 
civardaki köprüden çaya düş
müş ve boğulmuştur. 

Cesedi sahildeki söğütlerin al
tından çıkarılarak defnedilmiştir 

Zimmetine Para Geçiren 
Tahsildar 

1500 adet ahşap iskeletli ve 
1368 adet çelik iskeletli erat e
ğer takımları ayrı ayrı müteah. 
hit nam ve hesabına açık eksilt
meye konmuştur. Ahşap iskelet. 
linin beherine 91 lira 30 kuruş 
çelik iskeletlinin beheı:ine 105 
lira 99 kuruş fiat tahmin edil -
miştir. Ahşap iskcletlinin ilk te· 
minatı 8097 lira 50 kuruş çelik 
iskeletlinin ilk teminatı 8500 1i· 
radır. Şartnameler 750 şer ku • 
ruşa komisyondan alınır. İhale· 
leri 20/ 2 941 Perşembe günü 
saat 10 ve 10,30 da Ankarada 
M. M. V. Satın alına komisyo . 
nunda yapılacaktır. Taliplerin 
belli vakitte komisyona gelme-
leri. (1936 - 1068) .. 

Beher kilosu 4,5 kuruştaıı 
900,000 kilo kepek çuvalları bo· 
şaldıkça iade edilmek şartile pa. 
zarlıkla satın alınacaktır. Tah· 
min tutarı 4500 lira muvakka1 
teminatı 337 lira 50 kuruştur, 
İhalesi 24/ 2/941 Pazartesi günıi 
saat 16 da Çanakkalede askerJ 
satın alma komisyonunda yapı· 
lacaktır. 25 tondan aşağı olma• 
mak üzere ayrı ayn taliplere dq 
ihale edilebilir. İsteklilerin belU 
vakitte komisyona gelmeleri. 

(1948 - 1129) 

• 
Beher çiftine tahmin edile:ıı 

6 lira olan 40 ,000 çift kundura 
kapalı zarfla münakasaya kon· 
muştur. İhalesi 3/ 3/ 941 Pazar· 
tesi günü snat 11 de Ankarad~ 
M. M. V. Satın alına komisyo . 
nunda yapılacaktır. İlk teminatı 
13,250 liradır. Şartname!t 12 li 
raya komisyondan alınır. Talip. 
lerin kanuni vesikalarile teklil 
mektuplarını ihale saatinden bh 
saat evvel komisvona vermeleri 

(1954 - 1135) ... 
Aşağ1da yazılı muytabiyelerit 

pazarlıkla eksiltmeleri 19/2/94] 
Çarşamba günü saat 15 de Edir· 

Izmir, 14 (TANJ - Kırkağaç nede eski Müşiriyet binasındak 
belediye tahsildarı Kerim 633 li- askeri satın alma komisyonunda 
rayı zimmetine geçirmiştir. Ke- vapılacaktır. Taliplerin % U 
rim köyden gelirken paralan hay kati teminat ve nümunelerih 
dutların gazbettiğini uydurarak belli vakitte komisyona Relmelc
işi örtbas etmeğe çalışmış ise de ri. 
bilahare hakikati itiraf etmiştir. Miktarı 

Kerim tevkifedilmiştir. 
7000 ~iyim 

Cinsi 

Beygir nalı No. 1 "'<Lll cenubun a eş ır a pıyta miyeye tevdi edilmiştir. Bütün da bulunan en yakın merkezi a- ile pasif müdafaa hizmetinde bu- kanunumuz mucibince tahta cıka 
'8keri ile 300 bombardıman ay- 1 1 . 14 ·· .. v. rasındaki mesafeye ait mutat t• . 1 bilmesini temin için saltanat h_ ~-
)aresi ve bir filo tahşit edilmiş forma ite erın gun surecegı nakil ücreti, naklÔlunan malın lunanlan tef ış etmış erdir. lanmdan feragat etmek istedığı- tın tesir ve istirabı altında Ame. 
huıunmaktadır. Filoya bir tayya- tahmin edilmişken, limkdi on gün- bedelinden tenzil olunacaktır. $u mı· 'memlı>okete bi1Airiyorum. ts .• rikanın yardımına muhtaç bulu. 

7000 " 
7000 " 
5000 " 

.. " 2 
" .. 3 
" " 4 

" 
" 

l'e j{emisi de dahildir. Nakliye de biteceği zannedi me tedir. kadar ki, bu malların bulunduğu Ceza Gören Kahve panya ist~diğl za~ oğtum bü- nan Fransa ile İspanyanın sıkı ve 
~emueri Japonyadan buraya her Demokratların tahmimine gö- mahallin tabii istac:.-.:ronda Ofisin Muhtekirlen· samı·-~ b. · b b li~ 

UJ tu··n İspanyolların kralı olacak ve ıuı ır ış era er 5• yapmci-
~n yeni kıtalar getirmktedir .. re, kanun projesi lehte 69, aleyh teşkı"laAtı mevcut olmadıttı tak - ları ı·çı·n t b 1 rt dık 
b- "' I · 14 (TAN) M saltanat mu··essesesini şahsında mevcu se epe say 
~ezalik Dairen ile Kuvanıg Tun~- te 21 reyle ayandan geçeceklir. dirde Ofis bu istasyonlara ekip zmır, - enemen- k . tan sonra,, şöyle diyor: "Fransa 
itan mütemadiyen asker taşın- * göndermek suretile mallan te - de baka! Bekirle Muradın dük • temsil edece tır.,, ve t'"'anya i• beraberliıı.; yapmak 
h-.Ltad kA larınd le · d kah Fransız - lspanyo/, -r -s ıs• 
-ut ır. Vaşın· ..-.. ..... n, 14 (A.A.) - Dün c;ellüm edecektir.,, an a ve ev rın e ve mecburiyetindedirler. Franko ile 

Hull'ün sözleri akşam R.i;aseticümhur tarafın- ''Bu mallann nakil zamanlan bulunmuştur. Bunlar bu kahve- ifbirliği Petain'in bu hususta görüşmüş ol 
\raşington, 14 (A. A.) _ Cor- dan neşredilen bir tebliğde, İn- ve şekilleri mal sahipleri için en leri satışa çıkarınadıklanndan do Clermont _ Ferrand, 14 (A. duklan muhakaktır.,, 

lleı Hull, dün yaptı~ı beyanatta, giltereye daha fazla destroyer kolay ve en az zahmetli olmak layı mahkemece yirmi beşer lira A.) _ "Havas., Fransız matbua. . + 
.\nıerika Birleşik devletleri kon- verilmesi hususunda Roosevelt üzere Ofisçe tertip olunacaktır. para cezasına mahkum edilmişler tı makalelerini Petain _ Franko Vıchy, 14 (A.A.) - Franko 

2000 .. 
2000 .. 

" " 5 
" .. 6 

.. 
30,000 

1500 liralık Kadana yem torbası 
35000 Yerli ,, ,, 
5000 ., Gebre. 
6000 ,. Kıl kolan. 
3000 ,, Yerli belle. 
5000 ,, İp yular ba::;lıtı (seı:•llel 
5000 ,, Ka~ağı. 
2000 ,. Semer urgan .. :~ıoslarının Amerikan vatandaş- ile Bahriye Nazın Albay Knox "Bu kararname mucibince el ve birer hafta müddetle dükkan mülakatına tahsis etmektedirler. ile mülakattan dönen Mareşal 

"' et sebebile ve a Willkie arasında hiçbir konulan buğday, çavdar, arpa _ve azetesi her ikisi Petain bu sabah Vichy'ye muva
--~u.a......ıwı.ı;..u..ı.....__..uu~~~~:..J...!:.~'--:..:...:.:;::.:.:..:;.......::::..::::~~~.;.;...;...ı..;..;.;__,._____:~;o._:_:..____,ı....-ıi-:.--l.!il!:!!!!!!..A!~W!!.~W!...~~~:::_ı.:.:.eelli....J.mıa.:ruLJ.:...;~~il..!!~~~~~~~:::._....:_::.::_:.::._=:~.lsn.ooo (1950 - 11. 1 
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I# • HER AKŞAM 4 ' 

ı Galatasaray GARDEN SAZ Salonunda 1 
Sea Kraliçesi 

HAMiYET YÜCESES 
Be.tekir Tamburf 

SELAHAD Dl N PINAR. 
Kemanf N E C A T 1 T O K Y A Y 
Piyanist F E Y Z 1 A 8 L A N G f L 

Klarnet : S A L i H Okuyucu BAYANLAR: 
Ney : N 1 H A D 
Okuyucu : Aksaraylı y A Ş A R AYDA - FAiKA - CAN -

H A M 1 D MÜBERRA - MUALLA 

a.._ PH'"" m'.i ndenberi rahatsız bulunan Bayan H A M 1 v E T 

1 - GENÇLİK 
2 - GÜZELLİK 

r-----------------------ı!~---.1 her akşam seanslarına devam etmektedir. 
• 

3 - SIHHAT 
lşte yüksek bir kremde ara
nan bu meziyetlerin hepsinı 

size 

KREM PERTEV 
Gayri Menkul Satışı 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden 
Terekesine mahkemece el konulup tasfiyesine karar verilen ölll A_ 
s Demiroğluna alt Galatada Müeyyetzade mahallesi eski Cnddei Ke
makri çıkmazı sokağında yeni Yüksckknldınm TatarbeyJ sokak es-

lJ3, 695, 697, 3, 5, 7, 7 Mil. 9, 9 mükerrer 11, 13 yeni 693, 695, 697, 
ı, 7, 9, 11, 13 numaralı 5 f!V 4 dilkkAn açık arttırma suretile ve 

ve İn.As Kanununun muaddel 133 ncü nuıddesine tevfikan 22/2/941 
hine mOsadif Cumartesi günü saat 10 da satılacaktır. 'ramamının 

ymeU 16200 lira olup mesaha! sathiyesi 301,50 metre mtırabbaıdır. 
rapoca ifraz edilmemiş olduğundan hepsi birden satılacaktır. 

DellAUye resmi, ihale pulu, taviz bedeli ve kadastro harcı mOşterl
ine alt olup satış gününe kadar vergiler terekeye altUr. Arttırmaya gi

rebilmek için yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçesi yatırmak IAz.ırndır 

YOksekkaldınrn clhetinde en yeni 175, 177, 179, 181 numaralı dilk_ 
ktınlar ile Makrl çıkmazı yeni Tatarbeyi sokağında yeni 3, 5, 7, 9, ıı, 
13 numaralı evlerin ta!silfıtı: 

1 - Yüksekkaldınrn caddesinde en yeni 175, 177 numaralı dükkAn
lar kapısı TatarbeyJ sokağında bulunan 9 numaralı kdrgir evin altın
dadır. DükkAnlar ahşap bir bölme ile iki dükkAn halindedir. Üzerinde
ki binanın Jstinat duvarları mevcut olup içerisi ktunilen yanmıştır. 

2 - Yüksekkald.ınrn caddesinde en yeni 179 numaralı dükkAn kapı
sı Tatarbeyi sokağında 7 numaralı evin altındadır. Ev ktırgirdir. Çift 
kanatlı demir kapıdan gfrildikte zeıninl. mermer dö~ell bir taşlık, solda 
bir mutbak: ve helA vardır. 

BiRiNCi KAT: Ahşap merdivenle çıkılır, solda bir oda bir koridor 
Qzerlnde bir mutbak ve mutbaktan kapı ile arka kısma geçillr. Orada 
sokak nstünde bir oda ve arkada diğer bir oda vardır. 

iKiNCi KAT: Ahşap merdivenle çıkılır bir oda vardır. 

OçONcO KAT: Bir ıtOfa Qzerlnde önde ve arltnda Dd oda vardır. 

DÖRD0Nc0 KAT: Bir so!a üzerinde ya.oyana 1k1 oda ve bir kiler 
vardır. 

ÇATI ARASI KATI: Bir oda ve tara3a vardır. 

3 - Yilksekkaldınm caddesinde en ;yeni 181 numaralı d0k1ctın ka
pısı Tatarbeyi sokak yeni 5 numaralı evln altında olup k.Argirdlr. Bu 
evin taksimatı 7 numaralı evin ayni olup ancak dördüncü katta yanya
na iki oda vardır. Diğer bir oda ve kileri de vardır. 

4 - Tatarbeyi llOkak 3 numaralı evin ahşap ild kanatlı kapıfüın 
giril.dikte zem.in kat 90Jda bir oda ve hcl! vardır. 

BiRiNCi KAT: Ah.sap merdivenle çıkılır, sofa ll.terlnde sağda bir o
da vardır. 

iKiNCi KAT: Bir oda ft kD.er bu odada 90ka~ bir balkon vardır. 

5 - Tatarbeyi sokağında 11 numaralı ~ zem.in kat ahşap çift ka
natlı kapıdan girildikte dar ~ir ıof a üzerinde sağda bir oda. arkada 
küçük bir bahçe ve bir aralık ve bu aralıkta bir helA ve bir mutb:ı.k ve 
mutbakta kuyusu vardır. 

BiRiNCi KAT: Ahşap merdivenle çıkılır, sağda iki oda vardır. 

iKiNCi KAT: Bir o4& vardır. 
G - Tatarbeyi .okalt ;yeni 13 n mnarah fl'lf: 

ZEM 1 N KAT: İki kana.tlı demir kapdaıı girlldlkte bir taslık Qzc.. 
inde sağda bir oda vardır. 

BiRiNCi KAT: Ahşap me:rdlven le çıkılır, sağda bir oda vardır. 

iKiNCi KAT: Bir 90fa Qzerlnde bir helA blr dolap ve bir oda vnrdı 

0ç0NC0 KAT: Sofa üzerinde bir oda vardır. 

ÇA Ti ARASI KA Ti: Bir oda ve z.emlni çinko döşeli bir tarasa var
dır. İpotek sahibi alacaklılarla diğer alAkadarlann ve irtifak hakkı aa
hlplerinln gayri menkul flzerlndeki haklarını hususile faiz •;e masrafa 
dair olan iddialarını evrakı milsbitelerile yirmi gün içinde mahkemeye 
bildirmeleri icap eder. Aksi halde haklan tapo sicilli ile sabit olmadık
ça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacaklardır. Bundan başka 
mcıkfu' gayri menkuller kendisine ihale olunan alıcı tarafından derhal 
veya kasunl müddet içinde satış bedeli ile dcllAUye resmi, ihale pulları, 
yirm1 senelik vakıl taviz bedeli tutarı ve kadastro masratı mahkeme 
veznesine yatınlması şarttır. (Gayri menkul bllmüzayede ipotekli ala
caklı tarafından alındığı takdirde masraf ve vergiler çıktıktan sonra 
takdir edilen ~ 3 tasfiye memuru ücreti ve binde yarım tasfiye harcı 
ve satış gününe kadar vergilerle avans suretlle vergi ve vakı! kareleri 
ve gnyri menkulün satış için yapılan mahkeme masrafları, dellAllye 
resmi ipotekli alacaklı tarafından müddeU kanunlyeSf zarfında mahke
me veznesine yatırılmak &arttır.) Yatırılmadığı takdirde icra ve lfW.s 
kanununun 131, 132, 133 üncil maddeleri ııhkAmı tatbik olunacaktır. 

İsteklilerin yukanda göserllen gfln ve saatte Beyoğlu dördüncü 
ırulh hukuk mahkemesine mOracaat etmclerl, görmek istlyenlerin ma-
~allen gtdJp görmeleri lüzumu ilAn olunur. (2833) 

Daktilo ve Diplomalı Humşire Ahnacaktır: 
Sümer Bank Birleşik Pamuk İpliği ve Dokuma Fab. 

:Müessesesi Ereğli Bez Fabrikası :Müdürlüğünden 
Fabrikamız için ehliyetli bir daktilo ile diplomalı bir hemşireye ihti

yaç vardır. Bu seneki kadromuza gBre verilecek ücret, daktilo içln 60 -

ve hemşire için 85, - liradır. 

Gerek kendileri ve gerek beraberlerinde getfrmclerl muhtemel olan 
vnldeleri için yatacak yer fabrikamız tarafından temin edilecckUr. 

Taliplerin: Galata'da Voyvoda caddesinde ktıln Silıner Bruık İstanbul 
Şubesine mUracaaUarı ilAn olunur. (1053) 

deicdiye Sular İdaresinden 

Türk Hava Kurumu Genel Merkez Başkanlığından: 

1 - ~artname ve nilmunesine g8re yaptırılacak 500 tane altm madalya 

kapuı nn ıısulile eksiltmeye konulmuştur. 
r.~uhammen bt-deli, 15000, muvakkat teminatı 1125 liradır. 

2 - 1haıesi, 17 Subat 941 Pazartesi ıünü ıaat 16 da Türk Hava Kurumu 
Genel Merl:cz binasında yapılacaktır. 

3 - Nilmunesi görülür ve oartnamesi parasız verılir. 

4 - tsuklilenn lüzumlu teminat vesik.ılarmı havi kapalı zarflarnu iha-
le a:ıatind'!n bir ıı .. at evveline kadar komisyona vermeleri. "680., 

Ankara Dil, Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Direktörlüğünden: 

Fakültemiz için bir cild makinesi almnraktır. Yeni veya müstamel ola
rak bu cins makinesi olup ta satmak lstiyenl~rın fakülte müdürlüğüne mü-
racaatları ilan olunur, "572n "737n 1--------------------, ____ Satış ilanı ----, 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden 
Bazı terekelere alt hesap makinesi ve mücevherat açık arttırma 

suretile 20/2/941 tarihine milsadif Perşembe günü saat 14 de Beledi
ye Mezat memurluğunda satılacağından, isteklilerin yukarıda göste
rilen gUn ve saııtte Belediye Mezat memurluğunda bulunmalan ilAn 
olunur. (2834) 

~------------------,.. . .. . . ~ 

temin edebilir. 
1 - KREM PERTEV: B!r 

tualet müsta.'ızarıdır İn
ce bir itina ve yapılışın
daki hususiyeti itibarıle 
yüzdeki çizgi ve buru
şuklukların 4.eşekkühine 
mimi olur. Deriyi genç 
ve gergin tutar. 

2 - KRE:\1 PER'l'EV: Bir 
güzellik vasıtasıdır. Ge. 
nişlemiş mesamatı sı
kıştırarak ciltteki pür
tük ve kabarcıkları gi-

derir. Çil ve lekeleri iza
le eder. Teni mat ve 
şeffaf bir hale getirir. 

3 - KRE:\1 PERTEV: Bir 
cilt devasıdır. Deri gud
delerinin ifrazatını dü
zeltir. Sivilce ve siyah 
noktaların tezahürüne 
mani olur. Cilt adalesıni 
besliyerek kuvvetlendi
rir. Kuru cHtler ıçin 
yağlı, ve yağlı ciltler 
için yağsız hususf tüp ı 
"P ,•ı:ı'7nlpM ,Tnr,:lıT" ------·· , ______ _ 

TAN Gazetesi 

Uan Fivatları 

Başlık maktu nlnrak 75() 

ı incı ıayl a awıtimı 50fJ 

J • • • aoo 
4 • • • 100 
5 • • • 15 
ilan sayfasında., 60 _______ .. 
Sahıp ve Ne~yat mildürü: Emin 

UZMAN. Gazetecilik ve Neşriyat 
T. L. Ş. TAN Matb .. aı 

------"!"'""----------------------------------------------
COCUGUNUZA VERECEGiNiZ 

EN GÜZEL HEDİYE 

Çocuk Ansiklopedisi 
Her çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 

seçmeb.."ie güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve çocuğunuza bir 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi A 

çocuğun mektepte 
mektep dışında, hatta 
mektepten sonra muh
taç olduğu en kıymet-
li eserdir. 

Çünkü: Her hediye kırı!ıp kay
bolabilir, veyahut u
nutLı1abilir. Fakat Ço
cuk Ansiklopedt~t. ço
cuğun hayatı üzermde 
tesir yapacak ve bü-
tün hayatınca iz bıra-
kacak bir eserdir. ~ 

T.A~'l · ~eşriyat E-vi 
, : ·' · - ~· ' :' :. · .: 1 s t a n b u l 

Adres: lstanbulda TA N Matbaası 

Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi 
bütün dünya çocukla
rına yılbaşı ve bay
ram hediyesi olarak 

en çok verilen eserdir. 

Çünkü: Çocuk Ansiklopet:lisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür. Oııa boş 
saatlerinde hocahıt ve 
arkadaşlık eder. 

Çocuk Ansiklopedisi ikı 

·ilttir. Mükemmel şekildf 

teclit edilmiş olarak iki cil· 
1i birden (7) liradır. 

Talebe ve muallimler~ 

tenzilatlı (6) liraya verilir 

6 

-
Kaıısız genç annel 

••••u•u""" aı .. unO, ona 11atecak miktarda, varamaz! 
OE$YEN kan kuvvet turubu kenın noksenını tamam• 
ladıkca hayatın bu can keyneOınden kendj sıhheb 
keder 11evrusunun b"'clk gıd•S• olen sUtU da fayda 
g6r0r. Anne kuvvetıanlr, Yavru gUrbOzlenır ••• Bu .,u
va saadetinin kendisidir •••• 
Emzıklı annalara. DEŞYEH'ın kan kuvvet turub1> 

MU ECZ'AN[Ol 8UlUNUR. RE<;ETESr'Z' SATILIR 

Zonguldak Abidesi İki 
Ay 1\1üddetle Uzatıldı 

Zonguldak Valiliğinden 
100000 llrn bedelli Zonguldak Abi

desine alt müddet eski şarilnr dahi
linde 10 Nisan 941 akşamına kadar 
uzatılmıştır. Alfıkadarlara lltın olu-
nur. (1071) 

Yeni 

BiR 
Emsalsiz 

Ten 

ve Cazip 

PUDRA 
Güzellikte Bit 

Temin Eden 

Bu pudra, yeni "Havalandır

ma,, usulü sayesinde on defa da• 

B 

Bolu Abidesi Bir Ay 
müddetle Uzatıldı 
Bolu Valiliğinden 

ha ince ve gayri mer'i olduğun" E 
dan cilt için gayet pratiktir. ve 
cildin - Makyajlı değil - tabii 
manzarasını temin eder. Yağ· 
murlu, rüzgarlı havalarda bile 

Evvelce milnakasaya konulmuş o- bütün gün sabit kalır. 
lan Bolu Abidesi 6/3/941 tarihine ka
dar uz.atılmıştır. İzahat almak ve 
yeni şartları öğrenmek istiyenlerin 
Güzel SnnaUar Akademisi idaresine 
müracnatlan lüzumu iltın olunar. 

(1070) 

ACELE DEVREN SATILIK 
SİNE~IA BOFESİ 

Kadıköy Opera Sineması bü
fesine müracaat. 

En sıcak dans salonlarında bi• 
le artık parlak bir buruna tesa· 
düf edilmez. Çünkü terkibinde 
hususi bir usul dairesinde karıs
tınlmış "Krema Köpüğü,. var
dır. Bu pudranın bir Fransız gü• 
zelli.k mütehassısı tarafından i• 
cat edilen ve Pariste pek ziyade 
rağbet bulan on muhtelif rengi 
vardır. En iyi cins olan TOKA• 
LON pudrasını tecrübe edi.niı 
ve yüzünüzün nasıl sehhar ve ko 
cazip bir manzara kesbettiği.ı:rl ti 
J?Örürsünüz. 

KAYIP: Manisa nüfus memur
luğundan aldığım nüfus tez.kere
mi, talebe hüviyetimi kaybettim, 
yenilerini alacağımdan eskileri
nin hükmü yoktur. 

'HALİT EDGÜER 

,. Dre Horhoroni ~ 

lEmlnlS. nO Nimet Abla gişesi kar-
şısında ki muayenehanesinde 

hastalarını kabul eder, 

.. •Telefon : 241314 

..-ımın111111111111111111u111111..,.. 1941 ikramiyeleri .,11, 
~ A ~ - ~ s T. iş Bankası 

1 
~~et~~~~ ~g::_ Lır ~ 
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di 
b• 

İdaremizin fen servisinde çalışmak üzere müsabaka ne bir kAtip a
lınacaktır. Aylık 60 liradır. Talip olanların şeraiti öğrenmek için 23/2/ 
1941 pazartesi gflnüne kadar Taksımdckl idare merkezinde muamel!ıt 

: lk • Pi" Kesldcler· 4 Subat. 2 Mayıs,1 A~ :;:: 

--------------·,---------------- s ramıye anı • ~~.' tkincıtesrtn tarthJertrıde ,. ~ ıllllı..ııı 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
§c!lığınc müracaat etmeleri. (1138). 
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